Conexão USB

Estrutura
Conhecendo seu Tablet
Parte lateral

Conecte o cabo USB que acompanha o produto nas
portas correspondentes no Tablet e no PC:
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Conexão 3G
Conectar o modem 3G(não incluso) ao seu
Tablet utilizando o adaptador "USB OTG Host
miniB5-A(não incluso)", se necessário, e desligar a
opção Wi-Fi;
Havendo compatibilidade do modem com o Sistema
Operacional Android, a conexão será estabelecida
automaticamente. Para mais opções, tocar na opção
"Modem 3G" demonstrada na área de notificação.

Parte frontal
Câmera 1

Carregando a bateria
Antes de usar seu Tablet pela primeira vez, carregue a
bateria, utilizando-se preferencialmente apenas da
fonte de alimentação que acompanha o produto.

- O seu Tablet disponibilizará automaticamente em seu
computador a unidade de memória interna e cartão de
memória, se presente.
- Selecione a opção “Conectado como um dispositivo
de mídia”;
- Serão exibidas outras opções de conexão ao seu
computador:
Armazenamento USB(Apenas discos removiveis),
Dispositivo de Mídia(Tablet e suas unidades de
memória), Câmera(Apenas transferência de fotos e
vídeos capturados) e Carregar apenas.

Conexão Wi-fi
- No Menu principal ou no Menu de aplicativos,
através de um toque rápido, abra a opção
“Configurações”;
- Selecione através de um toque rápido na lateral
esquerda da janela a opção “Wi-Fi”;

Quando o carregador for conectado ao seu
Tablet, uma indicação como a ilustrada acima será
exibida na tela do produto.
Esta indicação demonstrará movimento durante o
processo de carga e se tornará estática após a conclusão
do processo.
Na primeira carga, para garantir que seu Tablet seja
plenamente carregado, mantenha-o ligado à fonte de
alimentação por 5 horas ou mais.

- O recurso será ativado no Tablet e a indicação “ ”
passará a exibir “ ”;
- Selecione a rede pela qual você quer conectar. Se o
nome da rede for seguido pelo símbolo de um cadeado,
será exigida a digitação da senha de acesso da mesma;
- Se a conexão for bem sucedida, será exibida a
palavra “Conectado” abaixo do nome da rede.

Conexão Bluetooth
- No Menu principal ou no Menu de aplicativos,
através de um toque rápido, abra a opção
“Configurações”;
- Selecione através de um toque rápido na lateral
direita da janela a opção “Bluetooth”;
- O recurso será ativado no Tablet e a indicação “ ”
passará a exibir “ ”;
- O Tablet começará a buscar por dispositivos
Bluetooth ativos num raio aproximado de 10 metros e
se manterá visível aos dispositivos próximos;
- O dispositivo localizado será demonstrado na tela e
um toque sobre ele disponibilizará as opções de
conexão.

GPS
- Abra a opção “Configurações”;
- Selecione através de um toque rápido na lateral
esquerda da janela a opção “Localização”;
- O recurso será ativado no Tablet e a indicação “ ”
passará a exibir “ ”;
- Através do modo “Alta precisão”, o dispositivo
utilizará informação de satélite e internet para
posicioná-lo para o software a ser utilizado.

Dicas de uso
- Em algumas situações , o seu Tablet pode não iniciar, não respondendo aso comandos de ligar ou demonstrar apenas a tela
ou animação de abertura. Neste caso, apenas pressionar o botão RESET por 5 segundos e colocar seu Tablet na carga, pode
resolver a situação. Também é disponibilizado pela BRAVVA, a instalação do Sistema Operacional de seu produto. Para a
reinstalação do mesmo, entre em contato através dos canais abaixo.
Manual completo
A versão completa do Manual de instruções pode ser localizada na memória interna do produto e também no site da Bravva,
"www.bravvatech.com.br".
(11).4305.2275
sac@bravvatech.com.br
(11).2386.5299
Maiores informações também podem ser obtidas através de nosso SAC.

MANUAL SIMPLIFICADO

