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Gerenciamento de arquivos
• Como faço para acessar meus dados armazenados no cartão 

microSD, SD e dispositivos USB?
 Toque no ícone do cartão SD ou USB no aviso no canto inferior direito. 

Toque no ícone da pasta e você verá todos os seus dados no dispositivo 
de armazenamento selecionado. Consulte o manual do usuário para 
detalhes.

• Como faço para mover o arquivo selecionado para outra pasta?
 Assinale o arquivo desejado e toque em Copiar ou Recortar. Digite a 

pasta de destino desejada e toque no ícone Colar no canto superior 
direito para mover o arquivo.

 Se você deseja copiar mais de um arquivo por vez, marque os arquivos 
desejados ou toque em Selecionar todos e depois em Copiar ou 
Recortar. Digite a pasta de destino desejada e toque no ícone Colar no 
canto superior direito para mover os arquivos.

• Como faço para copiar e colar o arquivo selecionado para o 
dispositivo de armazenamento externo conectado?

 Siga as instruções anteriores e localize a pasta de destino desejada no 
dispositivo de armazenamento externo.

Parar ou desinstalar o aplicativo
• Como posso parar um aplicativo em execução?
 Para parar um aplicativo em execução, toque no menu Aplicativos > 

Configurações > Aplicativos > Serviços em execução. Selecione o 
aplicativo e toque em Parar. 

 Você também pode tocar na tecla Aplicativos recentes no canto inferior 
esquerdo, em seguida, toque no x do aplicativo correspondente listado 
no painel.

• E se eu não quiser mais o aplicativo baixado?
 Para desinstalar o aplicativo indesejado, toque no menu Aplicativos 

> Configurações > Aplicativos > Gerenciar aplicativos > Baixados. 
Selecione o aplicativo e toque em Desinstalar.

• Onde posso verificar o status ou informação detalhada sobre o 
aplicativo?

 Para verificar as informações do aplicatico, toque no menu Aplicativos 
> Configurações > Aplicativos > Gerenciar aplicativos > Todos. 
Selecione o aplicativo para exibir suas informações detalhadas.
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Sistema não respondendo
• O que devo fazer quando o meu Eee Pad fica sem responder?
 Pressione e segure o botão de energia até ver o menu Delsigar e 

selecione OK, em seguida, pressione e segure o botão de energia 
para ligar o sistema novamente, ou pressione e segure o botão de 
reset (o pequeno buraco à esquerda do Eee Pad) até que o sistema 
seja reiniciado. O logotipo da ASUS irá aparecer na tela uma vez que o 
sistema seja inicializado com sucesso.

• A tela do meu Eee Pad está desligada e eu não consigo acordá-la.
 Pressione e segure o botão de energia até ver o menu Delsigar e 

selecione OK, em seguida, pressione e segure o botão de energia 
para ligar o sistema novamente, ou pressione e segure o botão de 
reset (o pequeno buraco à esquerda do Eee Pad) até que o sistema 
seja reiniciado. O logotipo da ASUS irá aparecer na tela uma vez que o 
sistema seja inicializado com sucesso.

Dispositivo de armazenamento externo
• Eu já inseri um cartão microSD no meu Eee Pad, mas eu não posso 

vê-lo.
 Remova o cartão de memória do seu Eee Pad e insira-o novamente.

• Eu já conectei uma unidade de disco USB, mas não posso vê-la no 
meu Eee Pad.

 Desacople o Eee Pad do encaixe móvel e re-acople seu Eee Pad, ou 
remova a unidade de disco USB do seu Eee Pad e insera-o novamente.

Capturando instantâneos de tela
• Posso capturar instantâneos de tela no meu Eee Pad?
 Sim. Toque no menu Aplicativos > Configurações > Configuração 

personalizada ASUS e marque Captura de tela. Segure a tela 
Aplicativos recentes para capturar suas imagens desejadas. Se você 
tiver encaixado o seu Eee Pad, pressione a tecla de atalho no teclado 
diretamente.



Bateria
• Como faço para prolongar a vida útil da bateria do meu Eee Pad?
 Confira o tempo limite da tela em Configurações. Definir o tempo limite 

da tela para Nunca vai consumir mais energia da bateria. Gerencie e 
feche os aplicativos em execução quando não estiver em uso. Consulte 
Parar ou desinstalar aplicativos para instruções.

• E se a bateria estiver totalmente drenada?
 Conecte o adaptador de energia para carregar o seu Eee Pad. Você pode 

iniciar o seu Eee Pad normalmente em cerca de 10 minutos.

• Por que o meu Eee Pad não carrega totalmente pela ancoragem 
móvel?

 Quando o seu Eee Pad está encaixado e desconectado de um adaptador 
de energia, o encaixe móvel só carrega a bateria do Eee Pad até 90% no 
máximo para proteger a sua bateria e prolongar a sua vida. O encaixe 
móvel recarrega uma vez que sua bateria Eee Pad está abaixo de 70%. 

 O adaptador de energia carrega totalmente a bateria do seu Eee Pad 
para 100% e recarrega quando abaixo de 95%.

• Por que meu Eee Pad demora mais para carregar?
 Quando seu Eee Pad está encaixado ao Eee Station, o adaptador de 

energia carrega tanto o Eee Pad quanto o Eee Station, então demora 
mais para seu Eee Pad carregar. 

Insira totalmente o conector de 40 pinos do adaptadorr de energia 
em seu Eee Pad ou encaixe para garantir que seu Eee Pad esteja bem 
conectado à energia.

Navegador
• Como posso personalizar visualização do meu navegador?
 Abra o navegador da web. Toque no botão da ferramenta no canto 

superior direito e selecione Configurações > Advanced (Avançado) 
> User agent string (Seqüência de agente do usuário) > Tablet/
Desktop/Mobile-phone (Tablet / Desktop / telefone móvel).
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MyNet
• Como posso usar MyNet?
 Certifique-se de ter iniciado o Microsoft Media Player (versão 10 ou 

posterior) no PC. Além disso, certifique-se que o seu Eee Pad e o PC estão 
conectados ao mesmo ponto de acesso sem fio. Consulte o manual do 
usuário para detalhes.

Atualização do sistema
• Como faço para atualizar meu sistema?
 Você não precisa atualizar manualmente o seu Eee Pad. A ASUS irá 

notificá-lo com uma mensagem pop-up quando houver uma atualização. 
Você precisa se conectar à Internet e fazer login na sua Conta Google.

Padrões de fábrica
• Como posso redefinir meu Eee Pad para seus padrões de fábrica?
 Toque em Configurações > Privacidade > Redefinir padrões de 

fábrica. Tocar em Reiniciar tablet apagará todos os dados do seu Eee 
Pad. 

Certifique-se de fazer backup de seus dados importantes antes de 
redefinir o seu Eee Pad.

Anexos de email
• Posso abrir e salvar os anexos de e-mail no meu Eee Pad?
 Sim, você pode, mas o tamanho do arquivo deve ser menor que 5MB.

Recepção do sinal
• A função GPS no meu Eee Pad será afetada pelos filmes protetores 

de isolamento de calor nas janelas do carro?
 Sim, filmes de isolamento térmico de proteção nas janelas do carro 

podem reduzir ou bloquear os sinais de GPS de chegar ao seu Eee Pad.

Para sua própria segurança, não use o Eee Pad e a função GPS enquanto 
dirige seu carro. 

Para acelerar a aquisição da posição inicial com GPS em seu Eee Pad, 
conecte à Internet primeiro antes de ativar o rastreamento do GPS. 
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