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INTRODUÇÃO 
Significado dos ícones: 

 

Os procedimentos aqui descritos são relatados puramente com caráter ilustrativo e não substituem as informações específicas de 

garantia contidas no Manual do Usuário. 

 

Qualquer reprodução do presente documento não autorizada pelo produtor é rigorosamete proibida.  

As imagens do produto contidas neste manual possuem puramente valor ilustrativo.  

   
 
 
 
No presente manual podem ser citadas outras marcas e nomes comerciais, os quais são de qualquer modo de propriedade dos respectivos donos. 
O construtor não dispõe de nenhum direito relativamente as marcas e aos nomes comerciais que não são de sua propriedade. 
As informações contidas no presente manual podem estar sujeitas a modificações sem prévio aviso. 
 
É rigorosamente proibida qualquer reprodução do presente manual sem a autorização escrita do construtor. 
 
As imagens do produto relatadas neste manual são somente de caráter ilustrativo. 
 
 
 

Atenção: instruções importantes impedir possíveis danos. Deve-se ler cuidadosamente.
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INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICADO SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE) 
Este produto satisfaz os requisitos da União Européia (UE) que limitam a exposição humana com as rádio-frequências (RF) emitidas por 
dispositivos de telecomunicações e rádio enquanto projetados e produzidos de modo que não superem os limites de exposição indicados pelo  
Conselho da União Européia.  

O limite de SAR permitido pela população genérica é de 2.0 W/Kg. Tal limite garante uma ampla margem de segurança mirada para a 
proteção de todas as pessoas independentemente da idade ou das condições de saúde.  
Os testes SAR são realizados utilizando as normais posições operativas com o dispositivo que transmite ao nível de potência certificado em 
todas as bandas de frequências testadas. 
 
Durante o teste, o nível de SAR mais elevado registrado para este modelo foi igual a 1,45 W/kg. 
Durante o normal uso, o nível de SAR efetivo do dispositivo pode resultar muito inferior ao valor máximo, pois ele foi projetado para emitir 
somente a energia em rádio-frequência necessária para transmitir o sinal para a estação base de rede mais próxima. 
 
A Declaração de conformidade disponível ao endereço indicado no início deste guia demostra a conformidade deste dispositivo para a diretiva 
R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). 
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ADVERTÊNCIAS 
1. NÃO repor o Tablet na custódia junto com pequenos objetos que poderiam riscar a tela LCD ou entrar no dispositivo. 
2. NÃO expor o Tablet  a ambientes sujos ou empoeirados. Manter sempre limpo e seco o ambiente de uso. 
3. NÃO colocar o Tablet em superfícies irregulares ou instáveis. 
4. NÃO depositar ou deixar cair objetos sobre o Tablet . NÃO empurrar corpos estranhos dentro do Tablet . NÃO cobrir a tela  LCD com 

objetos pesados. 
5. NON expor o Tablet  a fortes campos magnéticos ou elétricos. Para evitar a perda de dados, NÃO guardar disquetes perto ou em cima do 

Tablet . 
6. NÃO expor o Tablet à luz solar direta porque poderia danificar a tela LCD, especialmente em auto. 
7. TEMPERATURA DE SEGURANÇA: este Tablet deve ser utilizado exclusivamente em ambientes com uma temperatura que compreende de 

5°C a 35°C. 
8. NÃO expor o Tablet a líquidos, chuva ou umidade. 
9. NÃO jogar o Tablet  no lixo comum. Siga as normas locais relativas a eliminação dos produtos eletrônicos. A bateria deve ser 

preferivelmente reciclada; solicitar informações a respeito, ao revedendor ou às autoridades locais. 
10. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: consultar a apropriada etiqueta presente no Tablet e certificar-se que o adaptador de alimentação esteja 

conforme as especificações nele indicadas. Utilizar somente acessórios aprovados pelo construtor. 
11. Controlar as ligações entre a unidade principal e acessórios antes de acessar ao Tablet. 
12. Para evitar de sujá-lo, NÃO comer durante o uso do Tablet. 
13. NÃO inserir no Tablet nada que possa causar curto-circuito ou de qualquer modo danificar os circuitos elétricos. 
14. Desligar o Tablet antes de instalar ou remover dispositivos externos privos de funcionalidade hot-plug. 
15. Desconectar o Tablet da tomada elétrica e mantê-lo fora do alcance das crianças. 
16. NÃO desmontar o Tablet. Eventuais consertos devem ser efetuados exclusivamente por técnicos qualificados. Caso contrário poderiam 

ser causados danos que não estariam inclusos na garantia do construtor. 
17. Um volume sonoro elevado produzido pelos fones de ouvido, ou pelos alto-falantes poderiam causar danos ao ouvido. 
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PERFIL DO TABLET 
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1  Botão liga/desliga 

2  Porta para cartão Micro SD 

3  Slot para cartão SIM 

4  Tomada para fones de ouvido 

5  Porta micro-USB 

6  Botão VOL -/+ 

7  Câmaras frontais 2M Pixel 

8  Câmaras posteriors 5M Pixel 

9  Tecla para trás 

 Menu HOME 

11  Aplicações recentes 

12  Tecla de reset 

13  Conector docking 

14  Alto-falentes 

15  Barra de estado 

O cartão SIM deve ser inserido orientando-o no modo correto, fonçando o cartão se poderia danificá-lo. 
O cartão micro SD deve ser inserido orientando-o no modo correto, forçando o cartão se poderia danificá-lo. 
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PRECAUÇÕES SOBRE O USO DO TABLET 
 

O Tablet é um dispositivo de precisão que poderia sofrer danos por causa de um uso impróprio. 

TELA LCD 

•  A tela LCD é o componente mais delicado do Tablet, pois é feito em vidro fino. Poderia então romper-se se fortemente 
pressionada. NÃO riscar a tampa do Tablet, pois eventuais riscos não poderão ser removidos. 

•  Para evitar danos, NÃO depositar objetos pesados na tela LCD. 
•  NÃO apoiar ou deixar cair objetos pesados na tela LCD. 
•  NÃO riscar a tela LCD com as unhas ou objetos duros. 
•  NÃO limpar a tela LCD com detergentes químicos. 
•  Evitar o contato entre a tela LCD e objetos duros (por exemplo, botões, pulseira de relógio). 
•  Esfregar docemente a tela LCD com um pano macio seco e sem pelos. NÃO procurar limpar a tela LCD diretamente com a mão. 
•  Não derramar líquidos no interior do Tablet, pois isto poderia criar danos aos componentes. 
•  NÃO limpar o Touch Pad aplicando ou borrifando um detergente ácido diretamente sobre Tablet. 

OUTRAS PRECAUÇÕES 

Antes de limpar o Tablet e os relativos acessórios adotar as seguintes precauções: 
1. Desligar o Tablet. Desconectar o Tablet e todos os dispositivos externos das respectivas tomadas elétricas. 
2.  Umidecer com água um pano macio sem peloso e passá-lo delicadamente sobre a superfície do Tablet.  

NÃO fazer com que entre água no Tablet, pois caso contrário, causaría-se um curto-circuito e provocariam danos. 

SE O TABLET MOLHA 

• NÃO ligar logo o Tablet. 
• Desconectar o eventual cabo de alimentação e desligar o Tablet. 
• Drenar a água do Tablet. Esfregar delicadamente a superfície do Tablet com um pano macio e úmido. 
• Secar o Tablet e os acessórios com um ventilador e, então, enviá-lo ao centro de assistência. 
• NÃO utilizar um secador de cabelos para secar o Tablet, pois a elevada temperatura poderia deformá-lo. 
• NÃO colocar novamente o Tablet PC na custódia molhada. 
• Ligar eventualmente o Tablet somente quando estiver completamente seco. 
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OUTRAS ADVERTÊNCIAS 

• NÃO expor o Tablet a altas tempeaturas por longos períodos de tempo, especialmente no carro, caso contrário os vários 
componentes do Tablet poderiam deformar-se. 

• Efetuar periódicas cópias de backup dos dados. 
• Atualizar periodicamente o hardware e o software para manter o Tablet sempre compatível e estável. 
 

VIAJANDO COM O TABLET 

Desligar o Tablet e desconectar todas as linhas antes de transportá-lo. Antes de levar o Tablet consigo em viagens respeitar as 
seguintes instruções. 
 
1.  Desligar o Tablet e desconectá-lo das tomadas elétricas. 
2.  Recolocar o Tablet na custória para protegê-lo da poeira, água, choques e riscos durante a viagem. 
3.  Certificar-se de ter pego a adaptador AC, os cabos de alimentação, o manual e o certificado de garantia. NÃO esquecer as  

passwords eventualmente impostadas. 
4.  Informar-se em mérido à tensão elétrica disponível nos países aos quais deverá ir. O Tablet é dotado de um adaptador AC-DC 

universal, por isso, eventualmente, será necessário somente adquirir os cabos de alimentação para ligá-lo às diversas tomadas. Os 
hotéis às vezes colocam a disposição tomadas universais capazes de suportar o cabo de alimentação fornecido com o Tablet. 

 
No automóvel NÃO deixar o Tablet exposto ao sol. Colocá-lo em lugar fresco e com sombra. 
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COMO INICIAR 

LIGAÇÃO DO ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO 

O Tablet tem em dotação um adaptador AC-CC universal, cuja tensão de entrada pode variar de 100V a 240V. A seguir ilustra-se o 
procedimento de ligação do adaptador: 
1. Pegar o adaptador e a tomada na mão, então inserir a tomada na relativa sede até que fique em posição. 
2. Inserir o pino DC do adaptador na tomada de alimentação do Tablet. 
3. Inserir a tomada AC em uma tomada de parede. 
4. Certificar-se que as supraditas ligações tenham sido efetuadas de modo correto antes de ligar o Tablet. 
 

 

 
 
Mesmo com o dispositivo desligado, existe um mínimo de consumo da bateria que pode descarregar completamente em algumas semanas. 
Aconselhamos, então, de ligar o Olipad ao adaptador fornecido (que serve também como carregador), e executar uma carga completa antes 
do uso. 

O Tablet e os relativos acessórios podem 
desviar-se daqueles reproduzidos nas 
ilustrações. 
 
 

Na primeira ligação ou após longa inatividade, 
ligar o Olipad ao adaptador fornecido antes do 
uso. 
Olipad contem uma bateria recarregável em  
Polímeros de Lítio de grande autonomia, já instalada 
no interior do dispositivo e não acessível pelo 
utilizador. 
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ANTES DO USO DO TABLET 
 
Na primeira ligação do Tablet aparece a tela inicial de bem-vindo na qual vem pedida a seleção do idioma. 
1. Do elenco das idiomas disponíveis, escolher aquela desejada e 

confirmar selecionando Inicie 
A tela que aparece ao término da configuração inicial é visualizada a seguir. 
Arrastar o cadeado fora do círculo para acessar a tela principal. 

2 O dispositivo executa uma busca das redes sem fios e visualiza o 
elenco daquelas disponíveis. Selecionar a rede preferida, inserir os 
parâmetros de conexão ( password ) e confirmar selecionando 
Em frente. Caso não se pretenda uilizar uma rede wifi passar 
diretamente ao ponto seguinte 

3 Selecionar as impostações desejadas para os serviços de aluguel 
do  Google. 

4 Escolher a Posição, a Data e a Hora. Confirmar selecionando Em 
frente. 

5 Caso se deseje, é possível inserir o próprio Google account. 
Se não se pretende utilizar este serviço, passar diretamente ao ponto 

sucessivo. 
6. Selecionar as impostações de backup e restabelecer através do 

account Google. 
7. A configuração inicial do dispositivo terminou e é possível utilizar 

todas as suas funcionalidades. 

 

 
 
 
 
 
 

Nota:  durante a fase de configuração inicial, selezionando Para trás  
pode-se voltar a tela precedente. 
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TELA PRINCIPAL DO TABLET 
1. A tela principal que aparece ao término da configuração inicial está 

visualizada a seguir. 
 

 
 
Inclui: 
1) Widget Google search (alto a esquerda) 
2) Botão (alto a direita) para acesso aos aplicativos 
3) Barra de stato (em baixo a direita) 
Botões de navegação (em baixo a esquerda): atrás, home, aplicações 
recentes. 

2. Tocando o botão + (alto a direita) se acessa à  tela abaixo. 
 
 

 
 
Advertência:  Para otimizar a duração das baterias, Olipad passe em 
modalidade stand-by se não for utilizado por mais de 1 minuto 
(eventualmente modificável) .  
Para sair do estado de stand-by, pressionar brevemente o botão de 
ligação e desbloquear a tela arrastando o cadeado fora do círculo. 
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OS ÍCONES DE ESTADO 

Ao alto a direita na tela estão sempre ativos ícones de estado que indicam: 
− a hora corrente 
− a presença de mensagens a serem lidas 
− o estado da carga, e caso se utilize a bateria interna ou se está conectada à alimentação elétrica 
− a disponibilidade e eventual conexão à rede Wi-Fi 
− a disponibilidade e a eventual conexão à rede móvel (por exemplo ao sistema 3G). 
 
Nota:  caso se possua um Account Google configurado no seu tablet, durante a  conexão aos 

serviços do Google ( ex. sincronização Gmail, Calendário, etc )  os ícones de estado da 
rede ficam AZUL. 
Caso não se tenha um Account Google ou, por exemplo, se está conectado em uma 
rede WiFi que não permite o acesso em Internet, os ícones de estado da rede ficam 
CINZA. 

 

 
IMPOSTAÇÕES DO SISTEMA 

Para acessar ao menu de configuração selecionar o ícone . 
 
Ao lado esquerdo são listadas todas as impostações disponíveis  
(tocando o display é possível visualizar os tópicos do menu impostações). 
 
Exemplo: 
 
1. Selecionar o tópico desejado, que aparecerá no submenu contextual 

na parte direita da tela. 
 
2. Para voltar ao menu precedente ou a um outro dos menus 

disponíveis, selecionar o título na lista de esquerda. 
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ATUALIZAÇÃO 
 
Quando disponíveis, Olivetti lança atualizações do Software do tablet  baixados através da rede Internet . 
 
É possível verificar a disponibilidade de novas atualizações acessando ao menu: 
Impostações > Informações no Tablet > Atualização do sistema. 
 

Nota:  a atualização comporta a trasferência de um notável volume de dados. Aconselha-se a seguir o utilizo de  
 uma ligação WiFi. Caso se deseje utilizar a ligação 3G , verificar antes os eventuais custos com o seu  
 operador de rede telefônica. 
 

CONFIGURAÇÃO DE REDE 
Este guia ilustra como configurar as impostações de rede wireless, Bluetooth e móvel para a conexão no Internet. 
 

Para acessar ao menu di configuração das redes selecionar o ícone . 
Sucessivamente escolher Redes sem fio e outras para 
habiliar/desabilitar e impostar os parâmetros de funcionamento de  
Redes Móveis ,  Wi-Fi e  Bluetooth. 
 
Modo para avião 
Ativando esta modalidade desabilitam-se todas as conexões wireless. 
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REDES MÓVEIS(SÓ MODELO COM FUNÇÃO 3G) 
No menu relativo à conexão 3G (Rede para celular) é possível habilitar: 
− o acesso aos dados através de uma rede móvel (Celular) 
− o acesso aos dados em roaming 
− selecionar o operador e definir o APN (Access Point Name) necessário 

para a troca de dados. 
 
ADVERTÊNCIA: 
Para utilizar melhor o dispositivo é necessário uma conexão dados 
sempre ativa. Se a conexão ao internet  for obtida através da rede radio-
móvel (3G), o custo do serviço poderia também ser elevado. Todos os 
operadores oferecem planos tarifários que permitem a ligação de dados 
a custos menores: certificar-se de ter subscrito uma assinatura idônea 
antes de utilizar o dispositivo por períodos prolongados. 
 

 
 

Impostação do Ponto de Acesso ( APN )  
Com o cartão SIM inserido, selecionar “Nomes pontos de acesso”. Serão visualizados os diversos APN que o seu operador de rede 
disponibiliza. 
Verificar que o  APN selecionado corresponda àquele especificado pelo seu contrato. A seleção de um diferente APN pode comportar 
custos elevados. 
 
Impostação de um APN personalizado  
Selecionar através do menu suspenso “Novo APN “ e preencher os campos conforme os parâmetros fornecidos pelo operador de rede. 
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CONEXÕES WIRELESS 
1. Clicar em “Wi-Fi” para ativar o dispositivo Wi-Fi e clicar em  

“Impostações Wi-Fi” para efetuar a configuração. 
2.  Realizar a busca automática e, no elenco das redes disponíveis, 

escolher aquela desejada; clicar em “Conectar” para conectar-se 
automaticamente à rede definida pelo menu “Impostações Wi-
Fi”. Inserir uma password para a rede (se necessário). 

CONEXÃO BLUETOOTH 
1. Clicar em ”Bluetooth” para ativar o dispositivo Bluetooth e 

clicar em “Impostações Bluetooth” para efetuar a configuração. 
2. Clicar em “Encontre dispositivos próximos”, conectar o 

dispositivo e executar outras funções após ter acoplado os dois 
dispositivos.  

  
É possível também, acrescentar manualmente uma rede wi-fi através 
da opção “Acrescente rede Wi-Fi”, inserindo o SSID de rede com 
respectivo tipo de proteção. 
 
Nota: Caso se deseje além disso, ser avisado quando está disponível 
uma rede aberta, certificar-se que a opção “Notificar rede”  
esteja evidenciada. 

Antes desta operação ligar o próprio dispositivo Bluetooth 
(telefone celular, fone de ouvido Bluetooth, etc.,) e ter 
certeza que o dispositivo se encontre no campo de 
recepção (cerca 10 metros). 

Bluetooth: para ativar ou desativar o interruptr Bluetooth. 
Imposta nome periférica: para definir o nome do dispositivo  
Bluetooth. 
Detectável: para permitir a evidenciação do dispositivo Bluetooth 
através de outros dispositivos. 
Encontra dispositivos proximos: para iniciar a busca de dispositivos 
Bluetooth remotos. 

 



16  OLIPAD 

IMPOSTAÇÕES  BLUETOOTH 

Bluetooth permite de trocar fios entre dispositivos locais e remotos.  
 

Combinação dispositivos (“Pairing”) 
1.  Pressionar o botão ativa/desativa Bluetooth. 
2.  Selecionar Impostações Bluetooth e evidenciar a opção “Detectável”.  
3.  Executar a escanção da rede para procurar os dispositivos acessíveis e selecionar aquele desejado. 
4. Esperar o reconhecimento e, se pedido, inserir a password (normalmente a do default é “0000”). Confirmar selecionando OK. 
5. A conexão com o dispositivo agora está ativa. 
 

Para enviar um fila a um dispositivo remoto 
1. Efetuar a operação de combinação “pairing", selecionar um file no dispositivo local usando o aplicativo File Explorer” e selecionar a opção 
“Envia” através do Bluetooth. 
2. O tablet visualizará uma tela de impostações na qual é visualizada a lista dos dispositivos remotos 
3. Escolher o dispositivo de interesse e o tópico correspondente. 
 

Para receber um file de um dispositivo remoto 
1. Executar o  "pairing" entre os dispositivos Bluetooth. 
2. Certificar-se que a opção “Detectável” esteja ainda ativa (desativa-se automaticamente após 2 minutos). 
3. Selecionar um file no dispositivo remoto e enviá-lo ao dispositivo local através do Bluetooth; aparecerá uma mensagem (ver o ícone das 

mensagens no alto a direita) indicando um file em chegada. 
4. Confirmar a recepção do file e o transferimento será iniciado. 
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INSERIMENTO DO SD CARD 
 
O dispositivo é dotado de um slot para Micro SD Card, que é inserido como ilustrado na  
figura aqui a direita: 
 
 
 
 
 
 
 

CONEXÃO COM UM PC 
 
O dispositivo é dotado de um porta micro-USB que permite conectá-lo a um PC;  ver a 
figua ao lado para os detalhes. 
O computador reconhece o tablet como dispositivo USB.  
É, então, possível atravées do PC escolher se acessar ao tablet nas seguintes 
modalidades: 
a) memória de massa: permite trasferir files multimediais entre tablet e PC. 
b) dispositivo MTP: permite utilizar Windows Média Player para trasferir/sincronizar 

files multimediais. 
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CONEXÃO DOS FONES DE OUVIDO 

 
O tablet é dotado de uma tomada audio estéreo ( jack de 3.5 mm ) ao qual 
podem ser conectados auriculares ou fones de ouvido. 
 
O inserimento do Jack dos fones de ouvido determina a ativação automática dos 
alto-falantes. 
 
Nota:  Um volume excessivo poderia causar danos ao ouvido.  Por isso baixar o 

volume antes de conectar os fones de ouvido e, então, levantá-lo ao 
nível confortável. 

 
 
 
 
INSERIMENTO DO SIM CARD 

 
O dispositivo é dotato de um slot para SIM Card, que deve ser inserido como ilustrado na figura a 
direita. 



OLIPAD 19 

COMUNICAÇÃO 

BROWSER 

Uma vez estabelecida a conexão de rede, clicar no ícone 
Browser para iniciar a navegar em rede, ou clicar no 
ícone Marcadores do browser, para visualizar 
diretamente um site web preferido. 
Clicar no ícone ao alto a direita para entrar no menu de 
configuração. 
 
Nota: As funcionalidades disponíveis  são aquelas 

utilizadas pelos principais browser no comércio, 
diferenciam-se exclusivamente pelo uso em 
modalidade ‘‘toque’’ (touch screen). 
Os sites com muita gráfica pedem maior tempo 
para carregamento e podem tornar lenta a 
navegação. 
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CONTATOS 

Inserir novo contato 

1.  Através da aplicação Contatos escolher “Crie novo contato”. 
Aparecerá uma tela na qual é pedido de inserir os dados 
relativos ao novo contato desejado. 

2.  Selecionar a área relativa ao tópico que se pretende modificar; 
em baixo na tela aparecerá o teclado a ser utilizado para 
inserir letras e números desejados. 

3.  Preencher as áreas de interesse (em baixo na legenda 
poderiam estar presentes outros campos) e ao término 
selecionar a tecla “Salva”. 

 
Importa contatos 
1. Através da aplicação Contatos clicar no menu suspenção no 

alto a direita 
2. Tocar ‘‘Importa/exporta’’ 
3. Escolher a modalidade de importação (SIM/Arquivo) 
 
Nota:  importação de contatos através do account de correio ocorre de modo automático caso tenha sido registrado e 

sincronizado em precedência um account Google. A importação através do account está disponível com conexão  internet 
ativa (3G ou Wi-Fi). 
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E-MAIL – CONFIGURAÇÃO DE UM ACCOUNT 

1.  Inserir o próprio endereço e-mail e a própria password 
2.  Escolher ”Para frente” se deseja-se proceder na tentativa por 

parte do dispositivo de configurar automaticamente o cliente da 
caixa eletrônica, ou então escolher “Configuração manual” para 
proceder com o inserimento manual dos parâmetros de 
configuração. 

 
No caso em que se tivesse sido escolhida a configuração manual, 
selecionar o tipo de server da caixa de entrada, ex. POP3, e ao 
término selecionar o botão Salva. 
 
Certificar-se de ter digitado corretamente os nomes dos  servers da 
caixa na entrada ou na saída. 
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Configuração de um account Exchange 
 
Configuração de account para acesso aos serviços que utilizam 
protocolo Exchange (referir-se às telas precedentes): 
1.  Utilizar o teclado virtual para digitar o endereço de correio 

eletrônico e a relativa password, então clicar em “Para 
frente”; 

2.  Selecionar o tipo de server da caixa de chegada como  
Exchange (Microsoft Exchange); 

3.  Selecionar em baixo “Sincroniza” e assinalar o tópico 
“Contatos” e “Calendários”; 

4.  Salvar as impostações e esperar que o Tablet complete as 
verificações e salve os dados de configuração. 

 
Esta impostação permitirá a criação de um account Exchange e 
a importação de contatos e compromissos relativos ao account 
Exchange de interesse. 
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ENTRETENIMENTO 

GALERIA 

Esta aplicação permite um fácil acesso às imagens e aos vídeos contidos no dispositivo (memória interna), na Sdcard (memória 
externa) e importar imagens do seu account Picasa/Google. 
Nota: o usuário deve estar já em possesso de um account Picasa/Google ou eventualmente criá-lo baixando do site web 
Picasa/Google. 

Foto 

A aplicação permite visualizar as imagens no Tablet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualização de álbum 

Selecionando um álbum inicia-se a visualização do conteúdo e é possível efetuar algumas ações nas imagens nele contidas. Na parte 
ao alto a direita é possível encontrar os controles que permitam executar diversas operações nas imagens: 
Apresentação: para visualizar o álbum em modalidade apresentação; 
Elimina : elimine a imagem corrente; 
Compartilhe: por exemplo para enviar a imagem a um destinatário de correio eletrônico. 
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Vídeo 

Por este ambiente podem ser reproduzidos vídeos presente na memória interna ou no cartão de memória externa. 
Selecionar o filme desejado para reproduzi-lo. 
O player possui as funcionalidades genéricas de play, stop, pausa e um cursor que permite com um simples toque passar rapidamente 
o filme. 
 

MÚSICA 

A aplicação permite a visualização e reprodução de álbuns musicais. 
Os conteudos multimediais são divididos por Artistas, Álbum, 
Músicas, Playlist. 
Os player possuem as funcionalidades genéricas de play, stop, 
pausa, para frente, para trás. 
Reproduz de modo casual a música selecionada; repete a 
reprodução de uma música. 
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CÂMARA 

Esta aplicação permite o uso da câmara integrada para tirar 
fotografias e/ou gravar filmes. 
- Permite selecionar a modalidade foto. 
- Permite selecionar a modalidade de gravação (filme). 
- Visualiza (em baixo a esquerda) a miniatura da fotografia 

tirada ou do vídeo capturado. Um simples clic na miniatura 
permite ao usuário lançar a reprodução do vídeo ou visualizar 
a foto tirada. 

 
Nota:  é disponível uma  funcionalidade de zoom acessível 

clicando nos ícones +/- ao alto a direita (ver figura). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Características principais 

Processor NVIDIA Tegra2  

Memória LP-DDR2 1GB RAM 

Sistema operativo Android 3.1 

Memorização dados 

Memória de massa 16GB (máx. 32GB)  

Display 

Formato 10.1”  

Tecnologia  TFT-LCD 

Resolução 1280 x 800  

Painel tátil 

Tipo Capacitivo multi-point 

Localização GPS 

Câmara 
2 Mpixel (frontal) 
5 Mpixel (retro) 

Bluetooth Specífica Bluetooth: V2.1 + EDR 

Wireless 802.11 b/g/n  

3G 
HSUPA/HSDPA 
850/900/1900/2100MHz (somente 
troca dados) 

Funcionalidades 
multimediais 

 

Áudio Estéreo 

Vídeo Saída HD (suporta máx. 1080P)   

 

Alimentação elétrica 

Adaptador 
Entrada: 100-240V AC 50/60Hz, 
              0,8A; 
Saída: 12V DC 2A 

Potência de saída (máx.) 24,7 W 

Bateria (tipo) 
Bateria aos polímeros de lítio 
integrada 

Portas 

Porta Áudio 
Tomada para fones de ouvido, 
alto-falantes, microfone integrado 

Porta USB Micro USB  

Porta para cartão Micro SD Suporte cartão Micro-SD 

Conector docking 

Funcionalidade: 
Entrada charger 
Saída HMDI (através do cabo 
opcional #) 
 

Características físicas 

Dimensões 259 x 178 x 13.2 mm 

 

Características e especificações podem sofrer variações sem 
aviso prévio. O símbolo # indica que se trata de um elemento 
opcional. 
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APÊNDICE 

RESOLUÇÕES DOS PROBLEMAS 

Q1：Como faço para desligar o Tablet quando o sistema falha? 

A：Inserir a ponta de um clipe de papel no furo presente perto do conector DOCK pelo menos por um segundo, esta operação reiniciará o tablet. 

Q2：Como faço para controlar o Tablet se resulta impossível o acesso? 
1. A bateria poderia estar descarregada, conectá-lo a uma tomada elétrica. 
2. Remover o cartão do micro-SD e qualquer outro dispositivo externo que poderia bloquear o funcionamento. 

Q3：Em caso de entrada de água no Tablet 
1. NÃO ligar o Tablet. 
2. Desconectar o cabo da tomada para desligar o Tablet, em vez de pressionar o botão POWER. Desconectar todos os dispositivos externos e 
então, enviar o Tablet ao centro de assistência. 
3. NÃO recolocar o Tablet na custódia molhada. 

Q4：Como faço para restabelecer o estado de fábrica? 

A：Clicar em  “Impostações”---“Privacy”---“Restabelecer dados de fábrica” no menu principal para levar o sistema ao estado de fábrica. 

Q5：Como posso prolongar a autonomia da bateria? 
1. Reduzir a luminosidade da tela LCD em um nível adequado em “Luminosidade”. 
2. Abaixar o volume. 
3. Reduzir o valor de “TimeouT” da tela. 

Q6: Se a imagem não for clara 
A: Controlar se (após ter tirado uma foto ou memorizado um vídeo...) o objetivo está limpo, e eventualmente limpá-lo com um pano macio. 

Q7: O que fazer se for impossível ler um cartão micro-SD? 
A: Reinserir o cartão e reiniciar. 
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Q8：O que fazer em caso de problemas de  "pairing" em Bluetooth? 
A: Certificar-se que não esteja vencido o timeout de detecção bluetooth e o tablet (ou o dispositivo remoto) não seja detectável. 

Q9: O que fazer em caso de mau funcionamento do sensor de luz? 
A: Ativar a função de luminosidade automática. Com tal objetivo selecionar “Impostações “Tela” -> “Luminosidade” e evidenciar a opção 
“Luminosidade automática”. 

Q10: Por que o Bluetooth, 3G, e Wi-Fi estão desabilitados? 
A：Controlar se está ativada a “modalidade Aéreo”, em tal caso as funções Bluetooth, 3G e Wi-Fi não podem ser ativadas. 

 



 

DIRECTIVA 2002/96/CE RELATIVA AO TRATAMENTO, RECOLHA, RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS  
ELÉCTRICOS  E ELECTRÓNICOS E DE SEUS COMPONENTES 

1. PARA OS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA (UE) 

É proibido eliminar qualquer resíduo de equipamentos eléctricos ou electrónicos como lixo sólido urbano: é obrigatório efectuar uma recolha separada. O abandono 
de tais equipamentos em locais não especificamente preparados e autorizados, pode ter efeitos perigosos sobre o ambiente e a saúde. Os transgressores estão 
sujeitos às sanções e às disposições legais. 

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE OS NOSSOS EQUIPAMENTOS, É POSSÍVEL: 

a) Dirigir-se às Autoridades Locais que fornecerão indicações e informações práticas sobre a gestão correcta dos resíduos, por exemplo: local e horário dos centros 
de entrega, etc. 

b) Na compra de um nosso novo equipamento, devolver ao nosso Revendedor um equipamento usado, semelhante ao comprado. 

O símbolo do contentor riscado, indicado sobre o equipamento, significa que: 

- O equipamento, quando chegar ao fim de sua vida útil, deve ser levado para centros de recolha aparelhados e deve ser tratado separadamente dos resíduos 
urbanos; 

- A Olivetti garante a activação dos procedimentos no tocante ao tratamento, recolha, reciclagem e eliminação do equipamento em conformidade com a 
Directiva 2002/96/CE (e mod. post.). 

2. PARA OS OUTROS PAÍSES (FORA DA UE) 

O tratamento, a recolha, a reciclagem e a eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos terão de ser realizados em conformidade com as Leis em vigor em 
cada país. 

 
DIRECTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILHAS E ACUMULADORES E RESPECTIVOS RESÍDUOS 

INFORMAÇÃO 
 
Aplicável nos países da União Europeia e noutros países que possuam sistemas de recolha para reciclagem  
 

O símbolo apresentado nas pilhas, sua embalagem ou respectiva documentação, significa que as pilhas fornecidas com o produto não devem ser 
eliminadas junto com lixo sólido doméstico, devendo antes ser recolhidas separadamente. As pilhas usadas devem ser colocadas em contentores 
adequados para reciclagem de pilhas (Pilhão).  
A eliminação inadequada das pilhas, pode resultar em efeitos perigosos para o ambiente e para a saúde. 

 
Quando as pilhas apresentarem qualquer um dos símbolos químicos Hg (mercúrio), Cd (cádmio) ou Pb (chumbo), significa que a pilha contém uma 
quantidade dessa substância mais elevada do que o estipulado na directiva. 
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