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Gerir ficheiros
• Como acedo aos meus dados armazenados no cartão microSD, SD e 

dispositivo USB?
 Toque no ícone do cartão SD ou dispositivo USB no canto inferior 

direito. Toque no ícone da pasta para ver os seus dados no dispositivo 
de armazenamento seleccionado. Consulte o manual do utilizador para 
obter mais informações.

• Como movo o ficheiro seleccionado para outra pasta?
 Marque o ficheiro desejado e toque em Copiar ou Cortar. Entre na pasta 

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

 Se deseja copiar mais do que um ficheiro em simultâneo, marque os 
ficheiros desejados ou toque em Seleccionar tudo, depois toque em 
Copiar ou Cortar. Entre na pasta de destino desejada e toque no ícone 
Colar no canto superior direito para mover os ficheiros.

• Como copio e colo o ficheiro seleccionado para o dispositivo de 
armazenamento externo?

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

Parar ou desinstalar aplicações
• Como paro uma aplicação que está a ser executada?
 Para parar uma aplicação que está a ser executada, toque no menu 

Aplicações > Definições > Aplicações > Serviços em execução. 
Seleccione a aplicação e toque em Parar. 

 Pode também tocar no botão Aplicações recentes no canto inferior 
esquerdo e depois tocar em x na respectiva aplicação listada no painel.

• O que posso fazer se já não quiser uma aplicação transferida?
 Para desinstalar uma aplicação não desejada, toque no menu Aplicações 

> Definições > Aplicações > Gerir aplicações > Transferidas. 
Seleccione a aplicação e toque em Desinstalar.

• Onde posso consultar o estado ou as informações detalhadas acerca 
da aplicação?

 Para consultar as informações de uma aplicação, toque no menu 
Aplicações > Definições > Aplicações > Gerir aplicações > Todas. 
Seleccione a aplicação para exibir as informações detalhadas.
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Sistema sem resposta
• O que devo fazer quando o meu Eee Pad deixa de responder?
 Mantenha premido o botão de alimentação até ver o menu de 

Encerramento e seleccione OK, depois mantenha premido o botão de 
alimentação para voltar a ligar o sistema ou mantenha pressionado o 
botão de reposição (o pequeno orifício existente no lado esquerdo do 
Eee Pad) até que o sistema reinicie. O logótipo da ASUS será apresentado 
no ecrã quando o sistema arrancar.

• O ecrã do Eee Pad desliga-se e não é possível ligá-lo novamente.
 Mantenha premido o botão de alimentação até ver o menu de 

Encerramento e seleccione OK, depois mantenha premido o botão de 
alimentação para voltar a ligar o sistema ou mantenha pressionado o 
botão de reposição (o pequeno orifício existente no lado esquerdo do 
Eee Pad) até que o sistema reinicie. O logótipo da ASUS será apresentado 
no ecrã quando o sistema arrancar.

Dispositivo de armazenamento externo
• Já inseri um cartão microSD no Eee Pad, mas não consigo vê-lo.
 Remova o cartão de memória do Eee Pad e insira-o novamente.

• Já liguei um disco USB, mas não consigo vê-lo no meu Eee Pad.
 Retire o Eee Pad da estação de ancoragem e coloque-o novamente, ou 

remova o disco USB do Eee Pad e insira-o novamente.

Capturar ecrãs
• Posso capturar ecrãs com o Eee Pad?
 Sim. Toque no meu Aplicações > Definições > Configuração 

personalizada ASUS e marque a opção Captura de ecrã. Mantenha 
premido o botão Aplicações recentes para efectuar as capturas de ecrã 
desejadas. Se o Eee Pad estiver ligado à estação de ancoragem, prima a 
tecla de atalho no teclado.



Bateria
• Como prolongo a duração da bateria do Eee Pad?
 Verifique o tempo limite para desligar o ecrã nas Definições. Se o tempo 

limite para desligar o ecrã estiver definido para Nunca, irá consumir mais 
energia da bateria. Gira e feche as aplicações em execução se as mesmas 
não forem necessárias. Consulte Parar ou desinstalar aplicações para 
obter instruções.

• O que fazer se a bateria estiver completamente descarregada?
 Ligue o transformador para carregar o Eee Pad. Pode começar a utilizar o 

Eee Pad, geralmente, após 10 minutos.

• Porque é que a estação de ancoragem não carrega totalmente o Eee 
Pad?

 Quando o Eee Pad estiver ligado à estação de ancoragem e desligado 
do transformador, a estação de ancoragem carregará a bateria do Eee 
Pad até ao máximo de 90% para proteger a bateria e prolongar a sua 
duração. A estação de ancoragem irá recarregar a bateria do Eee Pad 
quando esta atingir um nível inferior a 70%. 

 O transformado carrega totalmente a bateria do Eee Pad até 100% e 
recarrega-a quando esta atingir um nível inferior a 95%.

• Porque é que o meu Eee Pad demora mais tempo a carregar?
 Quando o Eee Pad está ligado à base, o transformador carrega o pad e a 

base, por isso a bateria do Eeepad demora mais tempo a carregar. 

Insira totalmente o conector de 40 pinos do transformador no Eee 
Pad ou na base para se certificar de que o Eee Pad se encontra 
correctamente ligado à alimentação.

Navegador
• Como posso personalizar a vista do meu navegador?
 Abra o navegador Web. Toque no botão da ferramenta no canto superior 

direito e seleccione Definições > Avançadas > Cadeia do user agent > 
Tablet/Secretária/Telemóvel.
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MyNet
• Como posso controlar o MyNet?
 Certifique-se de que o Microsoft Media Player (versão 10 ou mais 

recente) está a ser executado no PC. Certifique-se também de que o Eee 
Pad e o PC se encontram ligados ao mesmo ponto de acesso sem fios. 
Consulte o manual do utilizador para obter mais informações.

Actualização do sistema
• Como posso actualizar o meu sistema?
 Não precisa de actualizar manualmente o seu Eee Pad. A ASUS irá 

notificá-lo através de uma mensagem no ecrã quando existir uma 
actualização. Deverá ligar-se à Internet e iniciar sessão na sua conta 
Google.

Predefinições de fábrica
• Como restauro as predefinições de fábrica do meu Eee Pad?
 Toque em Definições > Privacidade > Reposição dos dados de fábrica. 

Se tocar em Repor tablet irá apagar todos os seus dados do Eee Pad. 

Efectue a cópia de segurança dos seus dados importantes antes de 
repor o Eee Pad.

Anexos de e-mail
• Posso abrir e guardar anexos de e-mail no meu Eee Pad?
 Sim, mas é necessário que os ficheiros tenham um tamanho inferior a 

5MB. 

Recepção de sinal
• A função de GPS do meu Eee Pad será afectada pelas películas de 

isolamento térmico dos vidros dos automóveis?
 Sim, as películas de isolamento térmico dos vidros dos automóveis 

podem reduzir ou bloquear a recepção dos sinais de GPS pelo Eee Pad.

Para sua segurança, não utilize o Eee Pad e a função de GPS enquanto 
estiver a conduzir. 

Para acelerar a aquisição inicial da posição com o GPS no seu Eee Pad, 
ligue à Internet antes de activar a localização por GPS. 
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