Manual de Instruções
BV-Quad Plus
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1. Atenção:


Não exponha seu BV-Quad Plus a altas temperaturas, ambientes muito úmidos ou com
muito pó.



Proteja seu BV-Quad Plus contra quedas, pressão excessiva ou fortes pancadas, sob risco
de danos à tela sensível ao toque e tela de cristal líquido.



Conecte seu BV-Quad Plus ao carregador assim que possível, nas seguintes situações:

A、 O ícone indicador de nível de bateria demonstre menos de 10% de carga
B、 O BV-Quad Plus reinicie sem interação do usuário
C、 O botão

não responde ao comando

D、 O ícone indicador de nível de bateria se trone vermelho
Se o seu BV-Quad Plus estiver em processos de transferência de arquivos, atualização instalação de
aplicativos, não o desconecte da internet, cabo USB ou carregador se o nível de bateria estiver
baixo, sobre risco de corromper dados ou causar erro no aplicativo.


Não abra seu BV-Quad



Não use produtos químicos como alcool, benzina e outros na limpeza. Utilize-se de um
pano macio levemente umedecido com água, se necessário.



A porta USB de seu BV-Quad Plus possui a unica finalidade de transmissão de dados.
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2. Ficha técnica


Sistema operacional: Android 7.1



Processador: Allwinner A64



Velocidade do processador: Quad core, ARM Cortex-A53 1.2GHz



Memória interna total: 8GB FLASH



Memória RAM: 1GB DDR3



WI-FI: 802.11b/g/n



Bluetooth：v2.1



Cartão microSD: Até 32GB



Tela de Cristal Líquido: 7 polegadas, Capacitiva Multi-toque até 10 toques



Resolução de tela1024 x 600



Câmera : Frontal:0.3M Pixels； Traseira:0.3 M Pixels



Bateria: Interna, recarregável, de Litio, 3,7V / 2.000mAh



USB: 2.0



G-sensor 3D



Alto falante interno



Gravaçãode áudio: através de microfone interno



Formatos de Video: AVI, MKV(XVID/px/H.263/H.264), MOV, TS, M2TS, RM/RMVB,
FLV, 3GP, MPEG1 UP TO MP, MPEG2 UP TO MP,MPEG4 UP TO ASP LEVEL 5.2,DAT,
MP4 MVC



Formatos de áudio: MP3、WMA、APE、FLAC、OGG、WAV



Formato de áudio (gravação): WAV
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Formatos de imagem: JPG, JPEG, BMP, and PNG



Redes móveis: Conexão através de modem 3G USB-DONGLE externo(não incluso) com
adaptador OTG (não incluso)



Formatos de texto: TXT、LRC、PDF、Html、Htm、EPUB



Temperatura de operação: de -5ºC à ~ 40ºC



Idiomas: Português, Inglês, Japonês, Francês, Alemão, etc.
A empresa se reserve ao direito de modificar o Sistema operacional, design, no intuito de
apresentação de3 melhorias, sem aviso prévio
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3. Imagem do produto:
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4. Primeiro uso
4.1 Carga e Gerenciamento da bateria
Antes da prirmeira utilização, carregue plenamente a bateria.
Para otimização de sua bateria, nas primeiras duas recargas, mantenha seu BV-Quad Plus por 6
horas no carregador, já nas demais recargas, executar o processo de carga por pelo menos 4 horas.
【Observação】: A bateria de seu BV-Quad Plus é interna, fixa. Recomenda-se o uso exclusivo de
carregador original que acompanha o produto.（AC100-240V,50/60Hz, DC5V 1.5A)

4.2 Conexão com o computador
Para conectar seu BV-Quad ao computador, utilize-se do cabo USB que o acompanha. Ao
conectá-lo, serão disponibilizadas as opções demonstradas abaixo, sendo que a selecionada por
padrão será a última escolhida.
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5. Uso de seu BV-Quad Plus
5.1 Descrição da tela principal
Depois da inicialização do produto, a tela principal é disponibiliza, na qual você pode:
Gerenciamento de icones: mantenha o icone a ser editado por 3 segundos ou mais. O
mesmo será destacado na tela e poderá ser reposicionado ou eliminado, direcionando-o para
o ícone de Lixeira, que se tornará vermelho para confirmar a operação.
Tocando-se em uma area qualquer da tela, sem icons, serão apresentadas as opções de troca de
papel de parede.
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5.2 Descrição da Barra de notificações
A barra de notificações encontra-se no canto superior direito da tela e informações como hora e
data, carga de bateria, configurações e outros são demonstrados nela.

5.3 Uso do painel de toque
Em qualquer tela ou aplicativo, para retorno direto para a tela inicial do BV-Quad Plus, pressionar
o botão virtual na tela:

.

Em qualquer tela ou aplicativo, para retorno a tela ou função de aplicativo pressionar o botão
virtual na tela:

.
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6. Configurações básicas:
Para acesso ao menu de configurações,

6.1 Menu de ajuste de volume
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selecionar o ícone

6.2 Aplicações
Gerenciando aplicativos

Autorizando instalação de aplicativos de “Fontes desconhecidas”: Selecione “Fontes
desconhecidas”, no menu “Segurança” e em seguida, selecione “OK”
Instalando e desinstalando aplicativos:
Como desinstalar?
A、Acessar “Configurações”>”Apps”>”Manage application” , em seguida sendo demonstrada a
lista de apps instalados
B、Toque no app a ser desinstalado, sendo disponibilizada a janela seguinte
C、Selecione “Desinstalar” para completar a operação
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6.3 Privacidade
Restauração às configurações de fábrica

6.4 Armazenamento
Remoção segura de cartão microSD e visualização do espaço usado/disponível
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6.5 Idiomas e entrada
Configuração: (Idioma), entrada de texto e opções de correção automática de erros;

6.6 Configuração de data e hora
Definir data, definir hora, Selecionar fuso horário e selecionar formato de data
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6.7 Sobre o tablet
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7. Gerenciador de arquivos
Selecione o aplicativo “Arquivos”

.

Na tela principal do aplicativo serão exibidos os filtros de seleção de tipo de arquivo a ser
visualizado (Imagem, Vídeo ou Áudio) ou visualização geral do conteúdo da memória interna,
cartão de memória ou pen-drive de seu BV-Quad Plus.
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8. Solução de problemas
8.1 O BV-Quad Plus está lento para inicializar
A、Na primeira inicialização após a restauração do sistema (padrão de fábrica), o BV-Quad Plus
torna-se mais lento, mas nas próximas inicializações a velocidade tende a aumentar;
B、Alguns aplicativos instalados em seu BV-Quad Plus inicializam juntamente com seu produto.
Certifique-se dos aplicativos que possam ter sido instalados e exclua os desnecessários.
8.2 Não é possível conectar o BV-Quad à rede Wi-Fi
A、Certifique-se que o roteador que disponibiliza a rede a ser usada esteja ligado e corretamente
configurado (consulte o manual de instruções de seu roteador);
B、Verifique a necessidade de digitação de senha para acesso a rede Wi-Fi a ser usada e se a
senha sendo usada está correta;
C、Verifique as condições da antena de seu roteador e tente aproximar seu BV-Quad Plus do
mesmo;
8.3 Não há som no alto-falante e/ou fone de ouvido(não incluso)
A、Aumente o nível de volume de áudio de seu BV-Quad Plus;
B、Desconecte e/ou reconecte o fone de ouvidos no conector adequado;
C、 If the file has damaged may lead to serious noise or hop sounds.
8.4 Não consigo copiar arquivos ou reproduzir musicas em memu BV-Quad Plus
A、Verifique todas as conexões entre o computador e o BV-Quad Plus;
B、Verifique se há espaço disponível para copiar arquivos;
C、Verifique se o cabo USB está operacional, desconecte-o e reconecte-o ou troque-o;
D、Verifique se há na memória arquivos compatíveis com os reprodutores utilizados.
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9. Garantia e Assistência Técnica
A Bravva assegura ao consumidor garantia sobre a unidade (Tablet) e sobre todas as partes e
componentes que apresentarem defeito de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses, inclusive os seus
acessórios (cabos USB e Carregador). O prazo de garantia é contado a partir da data de emissão da
Nota Fiscal de Venda ao primeiro consumidor adquirente. A Bravva, por sua própria deliberação,
oferece ao consumidor uma garantia extra (complementar) de mais 09 (nove) meses, somente para
a unidade (Tablet) também para eventuais defeitos de fabricação, totalizando 01 (um) ano de
garantia somente para o tablet.
A apresentação da Nota Fiscal de compra do produto ao Serviço Autorizado é condição obrigatória
para a prestação do serviço de Assistência Técnica Autorizada na vigência desta garantia.
Esta garantia abrange a mão de obra de reparo e a troca gratuita das partes, peças e componentes
que apresentem defeito de fabricação de seu BV-Quad Plus nas condições normais de uso, de
acordo com as instruções do Manual de Instruções e do Manual Simplificado que acompanham o
produto.
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado,
tais como desgaste anormal das peças, quedas, variações de tensões elétricas, sobrecarga,
negligência, acidentes ou abuso do usuário, como quebra do cartão micro SD, lente ou
display riscado/trincado/avariado/vazado, amassamento ou risco no gabinete, etc., o consumidor
arcará com as despesas e esta garantia perderá a validade. A garantia dada é valida quando da
apresentação ou envio do produto no serviço autorizado, acompanhado da nota fiscal de compra,
sendo que desta forma o transporte do produto ao Serviço Autorizado correrá por responsabilidade
do consumidor.
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Caso o produto seja aberto ou reparado por terceiros não autorizados, estará caracterizada a
violação do mesmo e a conseqüente perda de garantia.
Havendo a necessidade de reparos ou troca de seu BV-Quad Plus ou de seus acessórios, entrar em
contato com a Bravva através do e-mail sac@bravvatech.com.br ou através dos telefones
(11).4305.2275 ou (92)3664.7817
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