1 introdução

3 precauções e avisos

Este guia descreve as funções e modos de operação dos equipamentos e acessórios.
Os conteúdos da caixa são os seguintes: Tablet GLEE 7 / Auriculares estéreo de alta
qualidade / Cabo USB para conectar o equipamento ao PC / Cabo USB-OTG para
conectar memorias USB, cámeras, etc. / Pano de limpeza / Carregador de batería /
Guía de utilizador / Folha de garantía.

Português

Android Internet Tablet
glee 7

2 características

GUÍA DO UTILIZADOR

- Ecrã
7’’ Táctil capacitivo
- Processador		Quad Core Cortex A7 1.2GHz
- Batería		Litio-polímero 3000mAh
- Cámera		Frontal VGA
- Conecções		HDMI / micro USB / auricular 3.5mm
- Sistema operativo		Android 4.2
- Outras características MicroSD (até 32GB)
		
Acelerómetro
		
Reproduz música (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC,
OGG, AMR, MID, MP1, MP2)
		
Reproduz video (AVI (DIVX/XVID), MKV, FLV, WMV, M4V,
VOB, 3GP, RM, RMVB, MOV, M2TS, MP4, MPG, TP, TRP,
SVCD, VCD, TS)
		
Reproduz imagens (JPG, BMP, PNG, GIF)
		
Reproduz texto (EPUB, PDF)
- Sistemas operativos Windows XP/Vista/7/8, MAC 10.6 o inferior, Linux
compativeis
- Autonomía		4h de navegacão internet (valor medio estimado)
- Dimensões e peso		192 x 122 x 8 mm / 301 g
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4 reciclagem ambiental
Não colocar nunca o equipamento junto com o lixo doméstico.
Peça informações á Câmara Municipal sobre as possibilidades eliminação adequadas
para não estragar o ambiente. A caixa de papelão, o plástico contido na embalagem
e as peças que formam o equipamento pode ser reciclado de acordo com as regras
em vigor no seu país sobre reciclagem.
Respeite sempre as normas vigentes.
Os infratores estão sujeitos às sanções e medidas estabelecidas
por lei.
O símbolo do recipiente com a cruz, que está localizado no dispositivo,
significa que, quando o equipamento chegou ao fim da sua vida útil,
deve ser levado para os centros de recolha, e que o tratamento tem de
ser separado dos resíduos urbanos.

5 localização do controlos
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1. Ligar / Apagar / Activar o modo de
poupança
2. Conector USB para ligar ao computador e
carregar o aparelho
3. Micrófone
4. Conector HDMI
5. Conector de auriculares
6. Voltar á pagina principal
7. Altavoz
8. Ranhura para cartão de memoria MicroSD
9. Ecrã táctil
10.Cámera frontal
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Precauções: Não bata no computador. Não exponha a água ou humidade.
Evitar a exposição ao extremo frio ou quente ou sujos ou molhados. Não tente
desmontar, pode ser danificado quando manipulado por pessoas inexperientes e
invalidar a garantia do aparelho. Mantenha o seu computador e todas as suas peças
e acessórios fora do alcance das crianças. Se o aparelho não for utilizado por um
longo período de tempo, desligue-o. Use um pano para limpar o equipamento, não
utilize gasolina, álcool ou solventes químicos. Não use produtos de limpeza abrasivos
ou produtos em aerossol. Mantenha o aparelho livre de poeira, alta temperatura e
vibração. Não expor diretamente à luz solar.
Conectores e portas: Não tente repetidamente ligar um conector numa porta, se
a conexão entre o conector e a porta não é imediato, uma vez que, provavelmente,
não coincidem. Certifique-se de que corresponde à porta de conexão no formulário
e se você o colocou na posição correta.
O volume do auscultador: Usando auriculares com volume alto pode causar
perda permanente da audição. Se você se acostumar com um volume de som mais
alto pode parecer normal, mas pode prejudicar sua audição. Ajuste o volume do
seu dispositivo para um nível adequado. Se você ouvir um sinal sonoro, reduza o
volume ou pare de usar o equipamento.
Atividades: Nós não recomendamos o uso de seu telefone enquanto esteja
a realizar atividades que requerem atenção auditiva, uma vez que o equipamento
pode isola-lo de sons externos.
Informações obrigatórias de acordo com os requisitos para equipamentos
que usam baterias. Atenção: Risco de explosão em caso de substituição da
bateria por uma tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as
instruções.
Informações obrigatórias de acordo com os requisitos para equipamentos
com baterias de lítio. Cuidado: Em caso de sobreaquecimento ou alagamento,
existe um risco de explosão.
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6 carregar a bateria
O aparelho tem bateria interna. Antes de começar a usá-lo você precisa carregar e
conectar o carregador de bateria incluído na caixa.
Com a energia desligada, conecte uma extremidade do cabo USB para o carregador
de bateria e a outra ponta no conector do computador (2). A bateria começa a
carregar. Carregue a bateria durante um período de cerca de quatro horas para
garantir que o tempo máximo de utilização e para prolongar a vida útil.

N NOTA
- O conector micro USB do cabo USB é ligeiramente mais longo do que os outros cabos no
mercado, pelo que é essencial que você use o cabo USB fornecido na caixa, caso contrário,
você não pode carregar o dispositivo ou conectá-lo.
- Se a bateria estiver muito descarregada é possivel que possa precisar de alguns minutos para começar
a carregar. Se você não observar qualquer coisa no ecrã pode significar que esta está completamente
descarregada. Aguarde alguns minutos antes do início do processo de carregamento.
- Não se esqueça de carregar o dispositivo antes da primeira utilização e quando o ícone da
bateria está completamente vazio.

7 ligação ao computador e
formatar a memória
Com o equipamento ligado, conecte-o a um computador com o cabo USB da
caixa. O computador irá reconhecer o dispositivo automaticamente.
A ligação USB irá aparecer no ecrã do seu computador. Para conectar o aparelho
ao seu computador clique em “Ativar o armazenamento USB” .
Uma vez que o dispositivo é detectado, o computador irá actuar como se fosse um
disco removível. Portanto, a transferência de ficheiros será feita do mesmo modo como
qualquer outro dispositivo de armazenamento (seleccionando e arrastando arquivos
copiados para a unidade, ou copiando e colando na unidade, por exemplo).
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Para formatar a unidade (se necessário), em “Meu Computador”, clique com o
botão direito do rato sobre a unidade de armazenamento que criou o computador.
Em seguida, clique em “Formatar ...”. Selecione o sistema de arquivos FAT32 e
clique em “Iniciar”.
Para desligar, clique duas vezes no pequeno ícone que aparece no canto inferior
direito da tela na barra de tarefas, e extrai o disco formatado usando o “Remover
Hardware com Segurança”, selecione a unidade e clique em “Parar”.

N NOTA
- Não desligue o equipamento durante o processo de cópia ou exclusão de dados, pois pode
causar um mau funcionamento do aparelho e danificar o software, fazer isso usando o ícone do
botão “Remover Hardware com Segurança” no fundo, na barra de tarefas.
- Não insira arquivos ou pastas com nomes muito longos ou estranhos, pois isso pode causar
mau funcionamento do equipamento. Neste caso, altere o nome dos arquivos ou pastas.

8 instalação do cartão e dispositivos USB
Insira o cartão de memória microSD (até 32GB) na slot de leitor de cartão (8), de
modo que os contatos no cartão fiquem de face para dentro e para trás. Pressione
até que se encaixe no lugar dentro do equipamento e até ouvir um clique. Para retirar
o cartão, pressione-o ligeiramente para dentro até ouvir um clique. O cartão vai sair
do slot, para que você possa removê-lo.
Para conectar um dispositivo USB ou memória, conecte uma extremidade do cabo
USB-OTG fornecido, no computador e a outra extremidade no dispositivo USB que
você deseja se conectar.

N NOTA
- È possivel que venha a precisar usar da unha ou um objeto um pouco maior para ajudá-lo a
inserir e remover o cartão.
- O cartão de memória e USB (não incluído) devem ser formatados em FAT32.
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9 ligar / desligar o aparelho
Ligue o eaquipamento mantendo pressionada a tecla
(1) durante varios
segundos. O arranque demorará uns segundos, deverá aguardar. O equipamento
vai se situar no ecrã em modo de bloqueio de ecrã.
Presionar e deslizar para a direita até ao incone do cadeado . Depois disso,
você vai ver a área de trabalho principal, em que você vai ver na barra inferior de
informações, atalhos para as funções, e acesso ao menu de ícones.
(1) durante varios
Para apagar o equipamento mantenha pressionada a tecla
segundos. Pressiona sobre “Aceitar” para confirmar a operação.

N NOTA
- Para activar o modo de poupança de energia e bloquear o ecrã pressione a tecla
(1)
uma vez. O ecrã pantalla se apagará mas o equipamento continuará ligado. Para voltar a activa(1) e de seguida, arrasta o ícone de cadeado com o dedo
lo, pressiona uma vez a tecla
para a direita.
- Se em algum momento a unidade não funcionar corretamente ou ficar bloqueado, pressione e
segure a tecla
(1) até que o equipamento se apague.

10 ecrã táctil
- Selecione uma função, opção, ícone, etc.
Para selecionar uma função,
opção, etc., Basta clicar sobre elas.
- Percorrer a lista Quando o visor mostra uma lista de itens (pastas, arquivos,
submenus, etc.), Você pode percorrer a lista, deslizando o dedo de cima para
baixo ou vice-versa.
- Selecione um item da lista Basta clicar uma vez sobre ele.
- Teclado virtual Quando você clica num campo de entrada de texto aparecerá
na parte inferior do teclado virtual da tela que permite que você escreva como se
fosse um teclado normal.

- Retornar ao menu anterior Para voltar ao menu anterior, em qualquer tela,
clique no ícone situado na barra inferior. Pressione várias vezes se você quiser
voltar para o desktop.
- Voltar para a área de trabalho Para voltar directamente á área de trabalho
inicial carregue no icone
do ecrã.

11 utilização do aparelho e interfaze Android™
O equipamento tem o Android 4.2 do sistema operacional JB (Jelly Bean),
melhorando a interface gráfica, características, aplicações, etc no que diz respeito
às versões anteriores.
O equipamento tem cinco ecrãs que exibe ícones de atalho para aplicativos e
widgets (aplicativos para exibição e execução na área de trabalho). Para passar de
um desktop para outro, clique na tela e arraste o dedo para a esquerda ou direita.
A barra de status no topo do ecrã mostra as notificações do sistema, status de
rede WiFi, status da bateria, tempo e na barra inferior permite levantar e abaixar o
volume, vá para a tela anterior, área de trabalho principal, e aplicações recentes.
Você também pode personalizar a interface e desktops:
- Remover um ícone ou widget, mantê-los pressionado e mover-se, ou arrastandoos para a parte superior da tela “X Remover” para excluí-los.
- Mover um ícone ou widget, pressione e segure sobre ele até que ele
aumente um pouco, e arrastá-lo para outro espaço vazio da mesma mesa
ou adjacentes.
para aceder ao menu
- Para adicionar um widget, pressiona o icone
principal e, em seguida, clique na opção de widgets para mostrar que estão
disponíveis (isso varia de acordo com os aplicativos que você instalou).
Escolha o que você quer, pressione e segure e ele irá aparecer na tela, se
houver espaço suficiente.
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14 multimedia

O equipamento tem acesso para se conectar à Internet, desde que você esteja
dentro do alcance de uma rede Wi-Fi com conexão à internet. Para fazer isso:
Aceda ao menú através do icone , selecione a opção “Definições”. Na primeira
opção, certifique-se de que o Wi-Fi ligado, ou se não, clique no botão até que você
veja a palavra “SIM”.
O computador irá procurar automaticamente por redes sem fio, veja a lista no
lado direito. Escolha a rede que você deseja se conectar, clicando sobre ela. Deve
ser uma rede segura, o computador irá pedir a senha de rede. Em seguida, o
computador tenta se conectar à rede, e se for satisfatória, sob a rede, você verá
escrito “Conexão”. Isso significa que você pode aceder a Internet.
na parte
Também se pode adicionar uma rede manualmente através do icone
superior direita do ecrã.

O equipamento vem pré-instalado alguns aplicativos multimídia para música, vídeos,
fotos e e-books. Dentro de cada aplicação irá exibir os arquivos encontrados em
qualquer memória (interna, microSD, USB) isso. Você pode reproduzir os arquivos,
e dentro de programas de melhoramento genético, você pode executar as funções
típicas (zoom, pausa, avanço, etc...).
Além disso, traz um navegador de arquivos a partir do qual você irá visualizar os
arquivos e pastas diferentes das memórias.
Ele também tem microfone e aplicação de gravação de voz. As gravações são salvos
na raiz da memória interna.
Com a aplicação da”Câmera”, você pode tirar fotos usando a câmera frontal (também
usado para chamadas de vídeo).

Para ver a lista completa de aplicações e acessá-los, você deve clicar no ícone
a partir de qualquer desktop. Vá para a direita para a esquerda para mover para
diferentes telas de aplicativos não deve entrar em uma única tela. Também a partir
deste ponto, se você continuar na direita, você concorda com a selecção de widgets
que você pode instalar (segure e solte para colocá-lo na área de trabalho).
Você também pode aceder às aplicações da área de trabalho, se você tem o ícone
correspondente como um atalho.
Para instalar aplicativos, você pode fazê-lo a partir de qualquer loja de aplicativos
ou de um arquivo com um “APK”. Cartão de memória ou a memória do sistema.

N

NOTA
È possivel que alguma aplicações estejam em inglês.
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Atrás

Voltar ao menú anterior.

Inicio

Voltar á pagina Iniciall.

Recente

Mostra as últimas aplicações abertas. Você pode acessá-los
pressionando, ou fechá-los clicando sobre eles e deslizando o dedo
até a um dos lados.

Volume

Baixar ou subir o volume do sistema.

Menú avançado

Acceso ao menú de configuração e opções (em algumas aplicações).

WiFi

Mostra se está activada a ligação WiFi.

Batería

Muestra o estado da batería.

Búsqueda

Procura rápida na internet ou procura de aplicações.

Procura por voz

Procura por vóz na internet.

Menú

Aceder ás aplicações instaladas e configuração do sistemae.
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12 conectividade: WiFi

13 aplicações

- Você pode agrupar ícones em pastas na área de trabalho para classificar e
armazenar atalhos, widgets e muito mais. interior. Para fazer isso mantenha um
ícone e arraste-o um pouco acima do dos outros.
- Também é possível mudar o fundo desktop. Pressione e segure em qualquer
espaço de trabalho e, no menu pop-up, selecione “wallpapers”. Você pode
escolher entre o papel de parede animado padrão, papéis de parede Galeria
padrão ou qualquer imagem na galeria, como um última opção.
O equipamento tem acelerômetro para girar a orientação da tela automaticamente
quando o computador está na vertical.

15 definições
Pressiona Menú
Wi-Fi

e Definições
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Segurança

Parâmetros de configuração e bloqueio de segurança do computador.

Idioma e
entrada de texto

Configurações de idioma, dicionários, teclado e síntese de fala.

Copia de segurança

Parâmetros de configuração de backup e restaurar as configurações de
fábrica.

Contas

Contas de Utilizador. Você deve definir pelo menos uma conta Google para
funcionalidade total do equipamento. Outras contas suportadas: Twitter,
Exchange, Facebook, Skype...

Data e hora

Configuração da data e hora do sistema.

Accesibilidade

Os recursos de gerenciamento para ajudar as pessoas com deficiência visual.

Opções de
desenvolvimento

Opções sobre o desenvolvimento e operação do equipamento, recomendamos
que não altere.

Informação do Tablet

Informação de hardware e software do equipamento.

16 ligação HDMI a um televisor
para aceder a diferentes opções de configuração.

Uso de dados

Permite ligar a uma rede WiFi que o equipamento encontré ou configurar
uma manualmente.
Mostra o consumo de dados no caso de utilizar uma pen USB 3G.

Más...

Aceder a outras configurações de rede sem fio.

Som

Permite definir o volume, notificações e outros parâmetros de som.

Ecrã

Permite definir os parâmetros relacionados ao vídeo, como brilho e papel de
parede.

Armazenamento

Mostra o espaço de memória das diferentes memórias inseridas.

Batería

Mostra o estado da bateria e da utilização das várias funções.

Aplicações

Você pode gerenciar os aplicativos instalados e em execução.

Serviços de localização Parâmetros de localização via WiFi.
guía do utilizador | 10

O dispositivo tem uma ligação HDMI micro (tipo D) para ser conectado a uma
televisão. Você deve usar um cabo HDMI (não incluído). Uma vez que o computador
reconhece a TV, você verá a tela do computador na TV.

N NOTA

O conector de micro conector HDMI está um pouco mais profundo do que o padrão, portanto, você
deve procurar um cabo conector macho de pelo menos 5,9 milímetros de comprimento, para ser
compatível com o equipamento. Se você quiser, nós colocamos a sua disposição, para comprar
exclusivamente on-line, um cabo HDMI compatível com o seu Glee 7.
Visite: www.spcinternet.com/hdmicable

Por este meio a TELECOM E NOVATECNO S.A. Android Tablet declara que
a referência GLEE7 atende aos requisitos essenciais e outras disposições
relevantes da Directiva 1999/05/CE.
Pode encontrar o conteúdo completo da Declaração de Conformidade:
www.spcinternet.com
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