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1 VISÃO GERAL:
Frente:

Lado direito:

Mic

SD
Card

Micro
USB

Ear
HDMI
Phone
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Reset Vol-

Vol+ Power

4

2 USO DO BOTÃO POWER
Ligar: Pressione o botão power e segure por 2 segundos.
Desligar: Pressione o botão power e segure por 2 segundos →toque em
Desligar→toque em OK.
Reiniciar: Pressione o botão power e segure por 2 segundos →Toque em
Reiniciar→toque em OK.
Modo Avião: Pressione o botão power e segure por 2 segundos →Toque em
Modo Avião.
Silencioso: Pressione o botão power e segure por 2 segundos →Toque em
Silencioso.
Forçar Desligada: Caso o dispositivo não responder, pressione e segure o
botão power por 5 segundos.
(Aviso: Forçar desligar pode levar a ter erros de Sistema imprevisíveis!)
Restaurar: Pressione o botão reset para poder restaurar o dispositivo. Irá
limpar todos os dados. Por favor tomar cuidado com essa função.
5

☆ Após usar a função restaurar não poderá reiniciar, poderá apenas ser
desligado, então você deve pressionar o botão power após o dispositivo
restaurar.

3 NAVEGAÇÃO DE TOQUE NA TELA
O toque na tela permite uma navegação rápida, fácil e conveniente para todos
os aplicativos.
Refere se ao método a seguir para operar com as pontas dos dedos:
Tocar: Tocar rápido & soltar em um objeto na tela.
Tocar & segurar: Toque e segure no local aproximadamente 2 segundos, e
então solte para mostrar uma janela de opções.
Deslize de dedo: Toque & deslize o seu dedo através da tela e então solte.
Dois pontos para dar zoom ou tirar zoom: Pressione e segure qualquer dois
pontos relativos ou direções opostas para arrastar á área de trabalho, interface
de reprodução de video, interface de visualização de foto e assim por diante. Irá
dar zoom ou tirar zoom da interface.
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☆ Para evitar de riscar ou quebrar, não deixe objetos na superfície da tela.

4 U-DISK
Inserir U-Disk
Insira o seu U-disk em um dispositivo através de um cabo USB. Quando estiver
pronto para uso, entre no explorador de arquivos, mude para pasta USB para
aparecer .
Remover U-Disk
Feche todos os aplicativos ou documentos o qual foram abertos no U-disk.
Toque em

→ Configurações →Armazenamento → Armazenamento

USB→ Desmontar esse dispositivo de armazenamento. Quando mostrar
Montar esse dispositivo e então você poderá desconectar o U-disk.
☆ Não insira e remova o U-disk repetidas vezes em um curto período de
tempo, isso poderá causar danos para o U-disk.
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5 USANDO O CARTÃO MICRO-SD
☆ O dispositivo suporta cartão micro SD de no máximo 32GB.
Insira o seu cartão micro SD na entrada até que faça um clic. Está Ok.
Remover o cartão micro SD
Feche todos os aplicativos ou documentos os quais foram abertos do cartão.
Toque em

→ Configurações → Armazenamento → Cartão SD →

Desmontar esse dispositivo de armazenamento. Quando mostrar Montar
esse dispositivo e então pressione o cartão suavemente, irá ejetar
parcialmente, o permitindo de puxar o cartão para fora.
☆ Não insira e remova o cartão Micro SD repetidamente em um curto período
de tempo, isso poderá causar danos ao cartão.
☆ Nós recomendamos usar cartão de memória de marcas renomadas para
evitar incompatibilidade.

6 INÍCIO
Carregue o dispositivo
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☆Abateria do Tablet deve estar totalmente carregada antes do primeirouso.
☆Aporta USB do computador não consegue fornecer energiasuficiente para
carregar, então o tempo de carga será maislongo.

Ligue o dispositivo
Pressione & segure o botão power por 2 segundos.
Configuração da Rede Wi-Fi
Desde que vários recursos requerem uma conexão Wi-Fi, nós recomendamos
você a configurar a sua rede Wi-Fi.
1. Toque em

→ Configurações.

2. Deslize o interuptor Wi-Fi para ligar lo.
O dispositivo irá escanear e listar automaticamente todas as redes Wi-Fi locais.
Um cadeado significa uma rede Wi-Fi segura o qual requer inserir uma senha
para conectar
3.

Toque na rede o qual você deseja conectar → insira a
Senha da Rede caso for necessário → toque em
Conectar.
9

4.

Toque em

para voltar a tela inicial.

☆ Caso a sua rede Wi-Fi estiver definida como oculta, não será encontrada
pelo escaneamento automático. Toque em

Adicionar rede Wi-Fi e

siga as instruções para adicionar sua rede.
Reprodução de vídeo através do HDMI
Este dispositivo suporta através do Mini HDMI conectar se à TV, isso fará a TV
e o dispositivo ser exibido em sincronia. Para usar essa característica, insira o
cabo Mini HDMI no lado direito do dispositivo para conectar se à TV.
Opções do dispositivo no modo USB
Antes de usar essa característica por favor conecte ao computador através de
um cabo mini USB.
Depuração USB
Modo depuração usado para depurar programa para desenvolvedores. É
preciso instalar o driver ADB antes de usar esse modo, segue o método de
instalação:
1. Primeiro ligue o dispositivo no modo Instalar Driver, e então encontre o “CD
Driver”(como F:) em seu computador.Use o gerenciador de recursos para abrir
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o CD driver, então copie todos os arquivos na pasta (adb_driver) para o seu
computador;
2. Ative o modo Depuração USB em seu dispositivo, Caso o computador
indicar para instalar o driver, selecione instalação manual e especifique o
caminho do driver para o local onde você deseja salvar o driver ADB.
Protocolo de Transferência de Mídia(MTP)
Protocolo de Transfêrencia de Mídia(MTP) é o modo usado para sincronizar e
transmitir dados que os usuários podem copiar, colar ou apagar arquivos no
dispositivo. Caso essa for a primeira vez que você está usando esse modo em
seu computador, você deve instalar o driver. O método de instalação do driver
é.
Primeiramente, troque para o modo Instalar Driver em seu dispositivo, e o seu
computador irá automaticamente abrir uma interface de instalação de driver,
usuários precisam apenas seguir os passos e reiniciar o sistema após a
instalação estiver completa.(Caso não estiver, favor ir para o site oficial da
Microsoft e baixe o pacote de melhora e instale o Media Player 11.)
Instalar Driver
11

Modo Instalar Driver é usado para instalar driver para a depuração USB e
Protocolo de transfêrencia de Mídia(MTP), o modo Protocolo de Transfêrencia
de Mídia(MTP) é apenas para o Windows XP, Windows 7 suporta por padrão,
não é necessário a instalação.
☆ Você pode também se referir ao readme.txt no “CD drive”.

7 ÁREA DE TRABALHO

1. Esconder barra deestado.
2. Retroceso.
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3. Home(Escritorio).
4. Aplicacionesrecientes.
5. Captura depantalla.
6. Volumen.
7. Búsquedapor voz.
8. Búsqueda deGoogle.
9. Estado de labatería.
10. Tiempopresente.

8 ÁREA DE ESTADO E NOTIFICAÇÃO
Na tela Área de Trabalho, clique nos ícones o qual está na barra de estado
para ver mais informações de estado e eventos.
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Modo Avião

Muda para o modo Avião.

Wi-Fi

Acessa a interface de configurações Wi-Fi.

Auto Rotação

Mudar para Rotação automática. Após ativar, a tela irá

de tela

girar automaticamente de acordo com a indução da
gravidade.

Brilho

Configura o brilho da tela.

Notificações

Abre ou fecha as notificações.

Configurações

Acessa as configurações.
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9 GERENCIAMENTO DE APLICATIVOS
Instalar A
☆ Há vários aplicativos Android interessantes e gratuitos que podem ser
encontrados na rede. Assim como você pode entrar no navegador e pesquisar
por “Aplicativos Android”.
Aplicativos Android pagos ou grátis o qual você baixou em seu computador
pode ser rapidamente e facilmente instalado em seu tablet usando os
apicativos Explorador de Arquivos

ou Gerenciador de tarefas.

1. Copie os arquivos .apk o qual você deseja instalar em um
cartão SD ou dispositivo USB → insira ou conecte ao
seu dispositivo.
2. Toque no ícone do aplicativo Explorador de Arquivo
3. Toque em

ou

e localize a pasta onde está

salvo o aplicativo apk.
4. Toque no arquivo .apk → Installar.
15

.

O aplicativo é instalado e o ícone do aplicativo é adicionado a tela dos
aplicativos.
5. Toque em Abrir para abrir o aplicativo agora, ou toque em
Feito para voltar à tela do Explorador de arquivo.
Faça download de aplicativos Android diretamente de sites da redes.
Você pode baixar aplicativos Android diretamente de websites e então instalar
os rapidamente e facilmente em seu dispositivo.
1. Toque no ícone do aplicativo Navegador

para abrir a internet.

2. Insira o nome do site desejado, e toque no link de download do aplicativo o
qual você deseja instalar em seu dispositivo.
3. Após o download estar completo, toque em

→Downloads. Abra o

aplicativo da lista de aplicativos.
Desinstalando Aplicativos Android
Você pode também desinstalar facilmente e rapidamente, os aplicativos Android
que você instalou.
1. Toque em

→ Configurações → Aplicativos → Todos.

2. Toque no aplicativo o qual você deseja desinstalar → Desinstalar.
16

3. Toque em OK para confirmar e desinstalar.

10 AIR SHOW
Air Show pode tornar a sua interconexão de seu dispositivo celular, tablet e PC
simples e rápido. Air Show suporta a execução em segundo plano. Os usuários
não precisam esperar para interconexão na interface do programa.
☆ O Dispositivo e o seu dispositivo devem estar conectados na mesma rede.
☆ Interconexão de mídia TV pode ser conseguido através de conectar o
dispositivo à TV via HDMI.
Configurações do Air Show
1. Toque no ícone
2. Toque em

do aplicativo Air Show.
para entrar na interface de configurações do Air Show.

3. Clique em Mostrar Nome para modificar o nome do Air Show (O nome
padrão é Air show).
4. Marque Ativar Automaticamente o Hotspot Portátil para começar o
aplicativo Air Show quando não estiver conectado no WI-FI, caso abrir
17

automaticamente o hotspot portátil WI-FI.
5. Clique em Sair completamente para sair completamente e fechar todo o
servidor.
6. Mostra sobre a versão do software.
Uso
DLNA
1. Dispositivo de acesso à rede, executar o aplicativo: Air Show.
2. Dispositivo remoto (Como computadores, celulares e tablets) os quais
suportam acesso DLNA para a mesma rede.
3. Selecione a partir do dispositivo remoto para reproduzir arquivos de mídia no
dispositivo.
4. Caso você não encontrar o dispositivo do dispositivo remoto, tente clicar no
botão de refrescar

do air show no canto superior direito da interface ou

saia completamente do Air Show.
☆ O dispositivo remoto que suporta DLNA inclui: computador Win7, dispositivo
Android/IOS, que suporte DLNA.
☆ A função do aplicativo que suporta DLNA inclui: PPTV, vídeo Tencent,
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compartilhamento iMedia Lite, etc. Específico que você pode baixar e instalar
da internet por si mesmo.
Airplay
1. Dispositivo acessa à rede e, e então, executa o Air Show.
2. Dispositivos IOS tem acesso a mesma rede (como Iphone, Ipad).
3. Clique em

quando deslizar e tocar. Após selecionar o Air Show,

arquivo de mídia será tocado no dispositivo.
4. Caso você não encontrar o seu dispositivo do aparelho remoto, tenta clicar
no botão refrescar

do “Air Show” no canto superior direito da interface ou

saia completamente do Air Show.
Caso de Uso
☆ Seguindo os exemplos sobre tablets Android, a PPTV apresenta a forma de
como reproduzir arquivos de mídia online remotos e arquivos de mídia locais.
Reprodução de vídeo online com PPTV
1. Um dispositivo de acesso à rede A, e executar o programa do aplicativo: Air
Show.
2. Além disso, o tablet android acessa a rede A, instala e abre o PPTV, usar o
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PPTV pela primeira vez requer fazer o login para utilizar a função DLNA.
3. Após o login na interface da lista de vídeos, clique para reproduzir o vídeo
que deseja assistir, irá aparecer a lista “dispositivos de reprodução” na PPTV,
encontre o nome do dispositivo (Air Show) a lista suspensa e clique no nome
para entrar na reprodução remota (caso você não conseguir pesquisar por “Air
Show” no tablet android, tente clicar no botão refrescar

no canto superior

direito da interface principal do “Air Show” no dispositivo).
4. Quando estiver tocando um arquivo de mídia, você pode clicar nos botões "
" ou "

" na barra de estado abaixo na interface do android para

mudar para outra interface e fazer outras operações.
☆ Caso você quiser sair da Reprodução Remota: A, clique no botão
abaixo na interface do reprodutor do tablet Android, mude para o reprodutor
Tablet PC, e então saia; B, botão direito com o seu mouse ou clique no botão
voltar no dispositivo na interface para sair.

11 AIR SHARE
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Air share pode realizar interconexão de mídia para o recurso local de forma
simples e rápida de dispositivos android e seus dispositivos.
☆ Dispositivo Android e seu dispositivo devem estar conectados a mesma
rede.
Instalação e conexão do Air Share
1. Acesso do dispositivo a rede, abra o programa Air show para ver o endereço
de download do aplicativo Air Share.

2. Acesse o tablet Android ou o telefone a rede, use o software de leitura de
código dimensional para digitalizar o código imagem dimensional ou visite o
endereço do download, aberto como mostra abaixo, clique em download e
21

instale o programa.

☆ O endereço do download varia de acordo com as mudanças do seu
dispositivo nos endereços de rede IP, então o tablet ou telefone deve estar na
mesma rede que o seu dispositivo..
Conecte ao Air show
1. Após a instalação estar completa, clique em

para executar o Air share.

2. Na interface do Air Share, no canto direito clique no ícone

, na lista que

aparecer, clique em Air show.
3. Após conectar com sucesso, a estação de conexão irá mudar para
☆ O nome mostrado de Air Show pode ser modificado, antes de conectar
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.

tenha certeza que o nome mostrado na lista é consistente ao nome mostrado.
Air Share Foto, Música e Vídeo local.
1. Toque no ícone do aplicativo
2. Clique em
(

Música,

Foto (

Air Share.

Música,

Vídeo) para entrar nas Fotos locais

Vídeo).

3. Clique na pasta de foto (música, vídeo). Abra a foto (música, video) que você
deseja compartilhar.
4. Na interface de ver foto (música e video), no canto direito selecione o ícone
para escolher o Air show.
Operação de reproduzir música e video.
1. Toque na interface Play.
2. Clique em
para pausar; Clique em

para mudar para anterior ou próximo; Clique em
para ajustar o volume; clique em

o progresso de reprodução; clique em

para ajustar

para ajustar a taxa de reprodução

do vídeo.
Aplicativos Air Share
Aplicativos podem ser instalados rapidamente ao seu dispositivo.
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1. Copie o aplicativo para o Local, cartão SD ou U disk.
2. Abra o aplicativo Air Share, e conecte ao Air show.
3. Clique em Aplicativos.
4. Na interface dos aplicativos, clique na pasta o aplicativo esta, clique no
aplicativo.
5. Na interface de instalação, clique em Instalar no servidor.
Documentos Air Share
Documentos podem enviar documentos locais ao seu dispositivo rapidamente.
1. Copie o document para o Local, Cartão SD ou U disk.
2. Abra o aplicativo Air Share, e conecte ao Air show.
3. Clique em Documentos.
4. Na interface dos Documentos, Encontre e clique no documento que você
deseja enviar para o seu dispositivo.
5. Na interface de envio, clique em Enviar para Servidor.
Aplicativo Remoto Air Share
Aplicativo Remoto pode rapidamente iniciar o aplicativo no dispositivo.
1. Conecte ao Air show.
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2. Clique em Aplicativo Remoto na interface do Air Share.
3. Encontre e clique no aplicativo que você deseja executar no dispositivo, e
então o aplicativo irá executar no dispositivo imediatamente.
Configurações de Wi-Fi do Air Share Remoto
Configuração Remoto Wi-Fi pode alternar rapidamente a conexão Wi-Fi da
mesa e seu dispositivo.
1. Conecte ao Air show.
2. Clique nas Configurações Wi-Fi Remoto na interface do Air Share.
3. Clique em Scan na interface que aparecer.
4. Encontre e clique no ponto de acesso Wi-Fi que você deseja conectar, e
então a tabela e o dispositivo mudará imediatamente.
Controle de Ar no Air Share
Air Control precisa ser instalado no tablet Android ou no telefone Android, ele
pode fazer, como o deslize suave, cliques de mouse, entrada de texto, sensor
de gravidade remoto ou outro controle remoto para operar o dongle TV. Na
interface do Air Share, Clique em Air Control (ou no canto direito clique em
→ Air Control) .
25

Modo Mouse
1. Conecte ao Air show.
2. O modo padrão é Mouse Mode, na interface do modo mouse, encima do
touchpad, e embaixo estão as teclas de função. Como mostrado abaixo.

Modo Mouse Aéreo
1. Conecte ao Air show.
2. Então clique em

→ Modo Mouse Aéreo e mude para o modo mouse

aéreo.
☆ As funções do modo mouse aéreo apenas aplica a dispositivos androides
26

que suportam o giroscópio.
Modo Toque
1. Conecte ao Air show.
2. Então clique em

→ Modo Toque e mude para modo toque.

3. Nós podemos clicar no botão de captura de tela

para capturar qualquer

tela atual do dispositivo, e então nós podemos clicar na screenshot para operar
diretamente a tela do seu dispositivo.
Sensor de Gravidade desligado

1. Conecte ao Air show.
2. Então clique em

→ Sensor de Gravidade lig/des para ligar ou desligar

o sensor de gravidade.
3. Após ligar o sensor de gravidade então nós podemos jogar jogos de sensor
de gravidade no dongle TV.
Verificar atualizações
1. Conecte ao Air show.
2. No canto superior direito clique em

→ Verificar atualizações.

27

12 NAVEGADOR
Usuários podem conectar a internet através do Navegador.
Clique no ícone do Navegador
navegador.

na área de trabalho, e então você abrirá o

13 CÂMERA
Toque no ícone da Câmera

.

Tirar fotos
1. Toque em

mude para câmera e você poderá tirar fotos.

28

2. Toque em

para tirar foto.

3. A foto será salva.
4. Deslizando a tela da direita para a esquerda, você irá direto para a galeria
para ver a foto completa.
5. Pressione Voltar para a Câmera.
6. Toque em

para sair da Câmera e voltar para a Área de Trabalho.

Grave Vídeos
1. Toque em

mude para filmadora, e você poderá gravar vídeos.

2. Toque em

para começar e toque em

para parar.

3. O vídeo será salvo.
4. Deslizando a tela da direita para a esquerda, você irá direto para a lista de
vídeos.
5. Pressione Voltar para a Câmera.
6. Toque em

para sair da Câmera e voltar para a Área de Trabalho.
☆

Durante a gravação de um vídeo, você pode clicar no
quadro rapidamente para tirar fotos. A função Tiro
rápido não para com a gravação do vídeo.
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Modo Panorama
Para capturar cenas maiores, toque no ícone

e mude para o modo

Panorama. Neste modo, o usuário começa uma exposição e então lentamente
vire a Câmera para envolver uma área ampla como precisar. A câmera reúne
toda a gama de imagens contínuas em uma simples foto panorâmica.
☆

Você pode pressionar no visor, ou no canto superior
direito da tela e toque em

, então tocar em

,

para entrar no menu de configurações da câmera, na
caixa de diálogo, clique e selecione o dispositivo de
armazenamento, para escolher os arquivos que estão
armazenados no local, cartão SD ou Armazenamento
USB.

14 MEU GRAVADOR
1. Toque no ícone do Gravador
2. Toque no ícone Gravar

.
para começar a gravar.
30

3. Toque no ícone Gravar

para parar de gravar.

4. Toque no botão Tocar

para tocar a gravação.

15 EMAIL
☆ São suportadas contas POP3, SMTP e Exchange.
Adicionar contas de Email
Você pode inserir um ou mais endereços de email pessoal que você gostaria de
acessar através do seu Tablet.
1. Toque no ícone do aplicativo Email

.

2. Na tela de Configuração da Conta, Toque no campo do
Endereço de Email → insira o seu email.
3. Toque no campo da Senha → insira a senha do seu email.
4. Toque em Próximo.
5. Configuração Manual(opcional): A configuração do servidor
são

automaticamente

preenchidos

baseados

no

provedor da sua conta de email(por ex. gmail.com,
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etc).

Entretanto,

caso

você

precisar

trocar

as

configurações do servidor toque em Configuração
Manual e faça as mudanças necessárias.
6. De acordo com o servidor de email selecionado, entre ou
selecione um parâmetro
e um tipo de servidor e então toque em Próximo.
7. (Opcional): Insira um nome para a conta.
8. Insira um nome para a mensagem a ser enviada → toque
em Feito.
☆ Após a configuração, caso você não puder conectar a uma conta de email
grátis, verifique com o seu provedor de email para conferir se eles tem suporte
para contas grátis de email no Post Office Protocol (POP) ou no Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP).
Caixa de Entrada
1. Toque no ícone do aplicativo Email

.

2. Caso você tenha configurado apenas uma conta de email,
irá abrir imediatamente. Caso você configurou várias
32

contas, eles serão listados na tela de Contas.
3. Toque na conta de email desejada → toque em Caixa de
Entrada.
Abrir uma mensagem de Email
1. Na tela da Caixa de Entrada, toque em um email para abrir.
2. Para anexos, toque em Abrir para iniciar o
aplicativo apropriado, ou toque em Salvar
para salvar o anexo no cartão SD.
3. Toque

em

Responder

ou

Responder todos
a. Toque no campo de Compor a carta para inserir a sua resposta.
b. Toque Enviar para enviar imediatamente, Salvar como rascunho para salvar
sem enviar ou Descartar para descartar sem salvar ou enviar.
4. Para apagar o email imediatamente, toque em
Apagar.
Escrever um novo Email
1. Na tela da caixa de entrada, toque em
33

.

2. Insira o endereço do email no campo de destinatário. Caso você queira
adicionar destinatários Cc ou Bcc, toque em

, e insira os email

dos destinatários.
3. Toque no campo de Assunto para inserir o título do assunto desejado.
4. Toque na área de Compor a carta para você escrever a sua carta.
5. Caso você desejar, clique em

para anexar um arquivo.

6. Quando estiver pronto para enviar o email, toque em

.

Editar Contas de Email
1. Toque no ícone do aplicativo Email

.

2. Na tela da caixa de entrada, toque em

→ Configurações.

3. Configure suas preferências desejadas para personalizar a
sua conta de email.
4. Toque em

para voltar a tela da caixa de entrada.

Apagar Contas de Email
☆

Caso você tenha várias contas e você apagar a conta
designada como conta principal, o próximo email da
lista será automaticamente definida como padrão.
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1. Toque no ícone do aplicativo Email

.

2. Na tela da Caixa de Entrada, toque em

→ Configurações.

3. Clique na conta o qual você deseja apagar.
4. Na janela de Opções da Conta que aparecer, toque em Apagar.
5. Toque em OK para confirmar o ato.
Definir uma conta de Email Padrão
Você deve sempre ter uma conta destinada como conta padrão, então caso
você tenha um problema com contas múltiplas, você pode selecionar uma
como padrão.
1. Toque no ícone do aplicativo Email

.

2. Na tela da caixa de entrada. Toque em

→ Configurações.

3. Toque na conta desejada.
4. Na lista de configurações da direita, toque em Conta Padrão para
selecioná-la.
Caso você apagar uma conta que foi designada como conta padrão, o próximo
email da lista será automaticamente definida como padrão.
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16 EXPLORADOR DE ARQUIVO
Toque no ícone do aplicativo Explorador de Arquivo

para ver os arquivos

em todos os dispositivos de armazenamento (Memória interna, Cartão SD,
Dispositivo USB), para instalar facilmente e rapidamente aplicativos Android em
seu Tablet.
Use os ícones através do topo da tela como mostra a seguir:
Memória Interna(ROM)
Cartão SD
Armazenamento USB
Colar
Voltar para a pasta anterior
Mudar o modo de visualização das pastas.
Menu
Copiar Mídia entre o Computador e o Tablet
Você pode usar o Explorador de Arquivo para copiar arquivos entre um
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dispositivo de armazenamento externo e seu computador. Primeiro você pode
primeiro copiar os arquivos desejados em um cartão SD ou dispositivo USB.
☆

O dispositivo de armazenamento interno é nomeado
como “Local”, um cartão de memória “SD” e um
dispositivo USB é nomeado como “USB”.

☆

As instruções abaixo são para copiar de um cartão SD
ou dispositivo de armazenamento USB para o
dispositivo. Você pode usar o mesmo método para
copiar do dispositivo para o cartão SD ou dispositivo
de armazenamento USB e então conectar o dispositivo
de armazenamento em o seu computador para
transferir arquivos nas pastas desejadas do seu
computador.

1. Toque em IrPara, selecione

ou

para mostrar o conteúdo do

seu dispositivo de armazenamento.
2. Toque e segure uma pasta/arquivo e entre no modo de multi seleção,
selecione os arquivos/pastas desejadas → toque em Copiar.
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3. Toque em IrPara, selecione

Memória Interna → toque na pasta o

qual você deseja copiar o arquivo → toque em

.

Apagar arquivos
Toque e segure uma pasta/arquivo e entre no modo de multi seleção, selecione
as pastas/arquivos que desejar → toque em Apagar → OK para confirmar.

17 MINHA MÚSICA
☆ Formatos de áudio suportados: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.
Tocar Música
1. Toque no ícone do aplicativo Minha Música
2. Selecione

um

.

arquivo

de

Todos/Álbuns/Artistas/Diretórios/Meus

áudio

de

Favoritos/Lista

de reprodução definida pelo usuário para tocar.
3. Toque no ícone Pausar

para pausar sua música.

4. Quando você estiver escutando a música, você pode tocar
em

ou

para voltar a tela anterior.
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Clique em

para mudar a interface atual, assim como mostra abaixo:

Nessa interface, você pode: ver/baixar letras de músicas, mostrar a foto ou
espectro do álbum, tocar/pausar, mudar para o próximo/anterior, lançar,
operação aleatória, etc.
Criar Widget de Música
Através do Widget de Música, pode tocar a música rapidamente.
Na área de trabalho, toque no ícone

, na lista que aparecer, selecione

Widgets → Selecione o Widget de Música.
A Operação com Música e Lista de Reprodução
Adicionar lista de reprodução
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1. Entre na interface da lista de reprodução

→ clique em

.

2. Insira o nome da lista.
3. Toque em Salvar.
Renomeie ou Apague a lista de reprodução
Mude para o modo de exibição, Toque na lista→ toque em

→ insira um

nome novo na caixa de diálogo, e clique em Salvar. Caso você deseje apagar a
lista de reprodução, clique em

→clique em salvar.

Adicionar música
1. Na lista, todas as músicas, álbum e artista, toque
na música e segure para mudar para o modo
multi seleção.
2. Selecione a música o qual você deseja adicionar a
lista(caso você não quiser adicionar, toque
novamente para cancelar).
3. Toque em Adicionar para a lista de reprodução,
e então selecione a lista.
Apagar música
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Toque e segure a música que você deseja apagar → toque em Apagar.
Classificar por título ou data adicionada
Na interface de todas as músicas, no canto superior direito clique em

, na

lista que aparecer, selecione classificar por título, e então clique no alfabeto
no lado direito, a interface irá rapidamente pular para as músicas que
combinam com a primeira letra (incluindo a primeira letra) na lista alfabética.
Caso você desejar selecionar, classificar, por data adicionada, todas as
músicas irão ordenar por data adicionada.

18 GALERIA
Mudar o modo de ver da área de armazenamento
No diretório da raíz, no canto superior esquerdo clique em Local, SD ou UDisk
para mudar a vista da área de armazenamento.
Classificação da lista de fotos e vídeos
No diretório da raíz, no canto superior esquerdo, clique em Álbuns, Locais,
Tempo, Pessoa ou Marcações para classificar as fotos e vídeos. Na pasta do
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arquivo de classificação, no canto superior esquerdo clique em Vista de tira de
filme ou vista de grade para mudar o modo de exibição.
Ver, reproduzir as fotos e vídeos
Foto
Na pasta de classificação, clique na miniatura da foto para abrir a foto e no
canto superior direito da interface toque em

→Apresentação de Slides

para apresentar em slides.
Vídeo
Na pasta de classificação, clique na vista prévia, para entrar na interface de
vista prévia de vídeo e clique no botão tocar na prévia do vídeo para reproduzir
o vídeo.
☆Na interface da prévia de fotos, no canto superior direito da tela clique em
para operar as fotos correspondentes(incluindo dar zoom/tirar zoom,
compartilhar, rotacionar, cortar ,definir foto como, ajustar a seguinte escala da
tela, mostrar detalhes)
☆Na interface da prévia de vídeos, no canto superior direito da tela clique em
para operar os vídeos correspondentes(incluindo cortar e detalhes)
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Reprodução de um vídeo em uma janela flutuante
Na reprodução do vídeo, no topo superior direito clique em

para mudar a

reprodução para uma janela flutuante.
☆ Reprodução comum de vídeo e reprodução em janela
flutuante de vídeo são todos suportados pela função de
zoom para ajustar o tamanho do vídeo na tela.
☆ Janelas de vídeo flutuante irão continuar a reprodução após
você mudar para a outra interface(ex: navegar em sites,
área de trabalho, rodar outros aplicativos, etc).
☆ Você pode facilmente arrastar a janela flutuante para ajustar a
posição na tela.
Apagar as fotos e vídeos da lista
No canto superior direito da tela, toque no ícone

→Toque em selecionar

álbum ou Selecionar item. Selecione o álbum, miniatura de imagem ou vídeo
o qual você deseja apagar, toque em

→OK. Caso você deseje apagar

uma foto(ou vídeo), por favor entre na pasta, selecione a foto(ou vídeo), toque
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em

, ou apague nas miniaturas das fotos(ou vídeos), toque em

→ OK.

19 CAPTURA DA TELA
Você pode capturar a imagem da tela tocando em
Toque no ícone do aplicativo Captura da Tela

qualquer momento.
para configurar as opções

da captura da tela.
 Selecione o tempo de atraso para a captura da tela(segundos).
 Selecione um dispositivo de armazenamento padrão.
 Mostrar o ícone de captura na barra de estado.
 Ver as informações da versão do software.
Após as imagens serem salvas, elas podem ser vistas através do aplicativo
Galeria

20 WI-FI
Toque em Configurações → Wi-Fi, entre em configurações Wi-Fi.
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1. Deslize o interruptor de Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.Todas as redes sem
fio serão listadas, clique para selecionar a rede sem fio que
você deseja conectar.
2. Caso você já tenha conectado com sucesso na rede, as informações
da rede sem fio será salva e uma janela, clique em “Conectar”
para iniciar a conexão, clique em “esquecer” para remover as
informações da rede sem fio.
3. Caso a rede não estiver encriptada, na janela que aparecer, clique
em “Conectar” para iniciar a conexão.
4. Caso a rede estiver encriptada, insira a senha na janela que
aparecer, e clique em “Conectar” para iniciar a conexão.
5. Quando estabelecer a conexão com sucesso, o ícone da conexão
sem fio irá aparecer na barra de estado.

21 REDE 3G
Primeiramente você precisa adquirir um Modem 3G e um cartão SIM que tenha
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acesso à rede 3G com qualquer uma das operadoras do seu país. A lista de
modens 3G compatíveis estará disponível na Lista de adaptadores 3G
suportados ou Anexo.
Nós recomendamos a compra do modem e cartão SIM, a fim de assegurar um
acesso à internet 3G. Por favor, na compra do cartão, compre um cartão prépago, conecte o Modem 3G com o cabo adaptador e então conecte ao Tablet.
Assim irá acender uma luz no modem 3G, o qual indicará que está começando
a conectar a rede 3G.

22 GPS
A funcionalidade GPS requer o uso de um receptor GPS na interface USB.(O
acesso ao dispositivo é através do cabo adaptador USB). Usuários precisam
baixar o programa de navegação e o mapa na internet e instalar através do
cartão SD(por favor verifique na seção de Gerenciamento de Aplicativos deste
manual). Para saber os receptores GPS suportados favor verifique no Anexo.
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23 CONFIGURAÇÕES PPPoE
Antes de usar essa característica, conecte no dispositivo o cartão de rede USB
através do cabo adaptador.
1. Toque em Configurações → Configurações PPPoE.
2. Insira o nome e a senha e então clique em conectar para ter acesso a uma
rede banda larga.

24 ETHERNET
Antes de usar essa característica, conecte o cartão de rede USB através do
cabo adaptador USB. Quando o cabo de rede USB estiver conectado, você
verá na barra de estado aparecer o símbolo ETH

.

1. Toque em Configurações → Ethernet.
2. O dispositivo pode obter automaticamente o endereço do IP para conectar a
rede. Você pode também escolher definir manualmente o endereço do IP e
conectar.
47

25 CONFIGURAÇÕES
Redes sem

Wi-Fi

fio & Outros

Liga e desliga o WiFi, Configura &
gerencia os pontos de acesso sem fios.

Ethernet

DHCP

Atribuição
automática de
endereços IP

Configuraçõ

Usar IP

Atribuição manual

Estático

de endereços IP

Configura as redes ADSL

es PPPoE
Uso de

Ver o uso de dados

dados
Mais…

Modo Avião

Desativa todas as
conexões sem fio.
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VPN

Adiciona Redes
Privadas Virtuais
(VPNs).

Alavancagem

Alavancagem USB.

& Ponto de

Ponto de acesso

acesso portátil

portátil Wi-Fi.
Set up Wi-Fi
hotspot.

Som

Volumes

Ajustar o volume de
Mídia.

Notificação

Selecione o som

Padrão
Sons de toque

Ligar/desligar sons
de toques

Som de

Ligar/desligar sons

bloqueio de

de bloqueio.

49

tela
Tela

Brilho

Ajuste do brilho da
tela como
desejado.

Papel de

Definir papel de

Parede

parede

Rotação

Interruptor da

automática da

rotação automatica.

tela
Permitir

Permite ocultar a

ocultar a barra

barra de estado.

de estado
Mostrar dicas

Passos de gestos

de gestos na

na tela.

tela
Hibernar
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Ajusta o tempo

antes da tela
apagar
automaticamente.
Descansar

Define o descanso
da tela.

Dispositivo

Tamanho a

Define o tamanho

fonte

da fonte do
Sistema

Monitor Sem

Procura e conecta

Fio

a monitores sem fio
disponíveis.

Armazename

Ver, desinstalar, e formatar o disco ROM,

nto

cartão SD e armazenamento USB.

Bateria

Ver o uso da bateria.

Aplicativos

Ver e desinstalar aplicativos

Usuários

Modificar informações do dono, adicionar,
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modificar, apagar novos usuários e
informações associadas.
Acesso

Acesso ao meu

Faz com que

Local

local

aplicativos peçam
sua permissão para
usar sua
localização.

WIFI &

Permite que os

localização na

aplicativos use o

rede móvel

serviço de
localização Google
para estimar sua
localização mais
rápido. Dados da
localização
anônima será
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coletada e enviada
para Google.
Segurança

Bloqueio de
tela
Informações
do proprietário
Encriptar

Requer um PIN

dispositivo

numérico ou senha
para desencriptar
seu dispositivo a
cada vez que você
ligar.

Tornar senhas
visíveis
Administrador

Ver ou desativar os

es do

administradores do
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dispositivo

dispositivo

Fontes

Permite a

desconhecidas

instalação de
aplicativos de
terceiros.

Verificar

Proíbe ou avisa

aplicativos

antes da instalacão
de aplicativos que
podem prejudicar

Credenciais

Mostra certificados

confiáveis

de CA confiáveis.

Instalar do

Instala aplicativos

cartão SD

certificados do
cartão SD

Limpar

Apaga todos os

credenciais

certificados
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Idioma &

Idioma

Entrada

Configura idioma
do sistema.

Correção ortográfica, dicionário pessoal,
teclado e métodos de inserção, Pesquisa
de voz, Métodos de correção de
ortografia, dicionário pessoal, teclado e
entrada, busca por voz, texto por
voz(TTS), saída, e velocidade do
apontador
Còpia de

Cópia de

Back up dados de

segurança &

segurança dos

aplicativos, Senhas

Restauração

dados

Wi-Fi, e outras
configurações para
servidores da
Google.

Recuperar
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Fazer Backup

senha

apenas para salvar
o cache privado.

Restauração

Quando reinstalar

Automática

um aplicativo,
restaurar
configurações e
dados.

Contas

Restauração

Apaga todos os

de Fábrica

dados no Tablet.

Data & hora

Usa o tempo

automática

fornecido pela rede.

Definir data

Define data

Definir hora

Define hora

Selecionar

Seleciona o fuso

Adicionar
conta

Sistema

Data & Hora
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fuso horário

horário

Usar formato

Escolher formato

24-horas

24-horas ou 12horas.

Escolhe o

Seleciona o

formato da

formato da data.

data
Acessibilida

Talkback, gestos de ampliação, texto

de

grande, rotação automática da
tela, falar senhas, acessibilidade
dos atalhos, saída de texto por
voz, tocar & segurar, atraso,
melhorar a acessibilidade à rede

Opções do

Opções do desenvolvedor

desenvolved
or
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Sobre o

Atualização do Sistema, Informação

dispositivo

legal, Número do Modelo, versão do
Android, Versão do Kernel, número de
compilação

GERENCIAMENTO DE BATERIA
A bateria não está totalmente carregada quando tira da caixa, então é
recomendado para que você carregue a bateria por pelo menos 6 horas antes
de você começar a usar o seu dispositivo.
A bateria recarregável é designada e fabricada para ser usada e recarregada
frequentemente. Como com todas as baterias, a capacidade da bateria reduz a
cada vez que ela é carregada/esgotada. Porém, você ainda pode tentar
prolongar a vida útil da bateria seguindo as sugestões a seguir:
 Use o seu Tablet pelo menos uma vez por semana.
 Carregue a bateria regularmente e totalmente.
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 Nunca deixa a bateria acabar totalmente por um longo período de tempo.
 Sempre mantenha o dispositivo longe de calor.
Carregar a bateria
Conecte o adaptador de energia em uma saída de energia, e então conecte o
cabo ao dispositivo para carregar totalmente a bateria antes do uso. (Uma
carga total demora em torno de 6 horas em estado desligado).
Quando a bateria estiver cheia, o ícone da bateria mostrara assim

.

Uma bateria totalmente descarregada demora aproximadamente 6 horas para
carregar totalmente em estado desligado.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
Sempre siga essas precauções de segurança básica quando estiver usando o
seu tablet. Isso reduzirá o risco de fogo, choque elétrico, ou danos.
 Não exponha esse produto na chuva ou na umidade.
 Mantenha o dispositivo longe da luz do sol e fontes quentes.
 Projeta o cabo de energia. Enrole o cabo de energia para que não ocorra o
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risco de se enroscar, pisar, ou colocar objetos em cima dele. Preste bastante
atenção para a ponta onde o cabo se conecta com o dispositivo.
 Use apenas o adaptador AC que veio junto com o dispositivo. Usando
qualquer outro adaptador violará a sua garantia.
 Não remova a tampa. Não há partes que possam ser mexidos pelo
utilizador.
Limpando o seu dispositivo
Limpe a tela gentilmente. Para limpar as marcas de dedos ou poeiras da tela,
nós recomendamos um pano macio, não abrasivo como panos de lentes de
câmera.
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ANEXO : AS PARTES OPCIONAIS E MODELOS
Nome da parte
Adaptador de rede 3G

Tipos de Parte
WCDMA

HUAWEI E220
HUAWEI E230
HUAWEI E160X
HUAWEI E169G
HUAWEI E1750
HUAWEI E173
HUAWEI W8
HUAWEI E153
HUAWEI E153u6
VW718/719
Alcatel AL720
ZTE MF190
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ZTE MF110
ZTE MF210
SEW868
UW100
Receptor GPS

Central-day technology ND100
Central-day technology ND100S
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