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Sobre este manual
Este manual fornece informações sobre os recursos de hardware e software do 
seu PC Tablet, organizados através dos seguintes capítulos:

Capítulo 1: Configuração de Hardware
Este capítulo detalha os componentes de hardware do seu PC Tablet.

Capítulo 2: Utilizando o seu PC Tablet
Este capítulo mostra como usar as diferentes partes do seu PC Tablet.

Capítulo 3: Trabalhando com o Windows® RT
Este capítulo apresenta uma visão geral do uso do Windows® RT em seu PC 
Tablet.

Capítulo 4: Aplicativos ASUS
Este capítulo apresenta os aplicativos ASUS incluídos com o PC Tablet.

Anexos
Esta seção inclui avisos e instruções de segurança para o seu PC Tablet.
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Convenções usadas neste manual
Para destacar as principais informações neste manual, as mensagens são 
apresentadas como se segue:

IMPORTANTE! Esta mensagem contém informações vitais que devem ser seguidas 
para concluir uma tarefa. 

NOTA: Esta mensagem contém informações adicionais e dicas que podem ajudar a 
completar tarefas.

ADVERTÊNCIA! Esta mensagem contém informações importantes que devem ser 
seguidos para mantê-lo seguro durante a execução de determinadas tarefas e evitar 
danos aos dados do seu PC Tablet e seus componentes.   

Tipografia
Negrito = Indica um menu ou um item que deve ser selecionado.

Negrito + Itálico = Indica as teclas que você deve pressionar no teclado.
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Conteúdo da Embalagem

NOTAS: 

•  Se qualquer item estiver danificado ou faltando, entre em contato com o 
revendedor imediatamente.

• Os conteúdos podem variar por país ou região.

Carregador USB

PC Tablet Cabo do encaixe USB

Conector USB Documentação técnica  
e cartão de garantia

Pano de limpeza Pino de ejeção da bandeja do cartão 
Micro SIM
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Precauções de Segurança
Utilizando o seu PC Tablet

  
Este PC Tablet deve ser apenas usado em ambientes com 
temperaturas ambiente entre 0°C (32°F) e 35°C (95°F).

     
Consulte o rótulo de classificação do PC Tablet no manual do 
usuário e assegure que seu adaptador de energia está em 
conformidade com esta classificação.

Não deixe o PC Tablet conectado à fonte de alimentação, uma 
vez totalmente carregado. O PC Tablet não é concebido paraado. O PC Tablet não é concebido paraPC Tablet não é concebido para não é concebido para 
ser deixado conectados à fonte de alimentação por períodos 
de tempo prolongados.

     
Não use cabos de alimentação danificados, acessórios e outros 
periféricos.

  

Quando ligado, certifique-se de não transportar ou cobrir 
o PC Tablet com quaisquer materiais que possam reduzir a 
circulação de ar.

 
Não coloque o PC Tablet sobre superfícies de trabalho 
irregulares ou instáveis.

     

Você pode enviar o seu PC Tablet através de aparelhos de raios 
X do aeroporto (utilizados em itens colocados em correias 
transportadoras), mas não expô-los a detectores magnéticos e 
varinhas.

       
Contacte sua companhia aérea para saber mais sobre os 
serviços relativos durante o vôo que podem ser usados e 
restrições que devem ser seguidas ao utilizar o seu PC Tablet 
em vôo.
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Cuidando do seu PC Tablet

  

Desligue a energia AC e remova a bateria (se aplicável) antes 
de limpar o PC Tablet. Usar uma esponja de celulose limpa ou 
pano de camurça embebido com uma solução de detergente 
não abrasivo e algumas gotas de água morna. Remova toda a 
umidade extra de seu PC Tablet com um pano seco.

Não use solventes fortes, como diluente, benzina ou outros 
produtos quimícos em ou perto do seu PC Tablet.

  Não coloque objetos em cima do seu PC Tablet.

 
Não exponha o PC Tablet a fortes campos magnéticos ou 
elétricos.

Não use ou exponha seu PC Tablet a líquidos, chuva ou 
umidade. 

Não exponha o PC Tablet a ambientes empoeirados.

Não utilize o PC Tablet perto de vazamentos de gás.
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Capítulo 1:
Configuração de Hardware

Capítulo 1: Configuração de Hardware
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Conhecendo o seu PC Tablet

Visão frontal

Sensor de luz ambiente
O sensor de luz ambiente detecta a quantidade de luz em seu ambiente. 
Permite que o sistema automaticamente ajuste o brilho do monitor 
dependendo da condição de luz ambiente.
Câmera frontal 
Esta câmera embutida de 2 megapixel  permite tirar fotos ou gravar 
vídeos usando o seu PC Tablet.
Indicador da câmera 
O indicador da câmera acende quando a câmera embutida está em uso.

Painel da tela de toque
O painel da tela de toque permite que você opere seu PC Tablet  usando 
gestos de toque.
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Botão de toque do Windows® 8
Toque neste botão para voltar à tela Inicial. Se você já está na tela Inicial, 
toque neste botão para voltar ao último aplicativo que abriu.

Porta de console
Use a porta de console para carregar o pacote de bateria ou fonte de 
alimentação no seu PC de mesa.  Esta porta permite conectar o adaptador 
USB para a conectividade USB 2.0.  

Se comprou um Pad Station opcional, pode conectá-lo na porta do 
console para suportar as funções de teclado, tela de toque e porta USB 2.0.
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Vista posterior

Combinação porta de saída de fone de ouvido/entrada de microfone 
Esta porta permite que você conecte o sinal de saída de áudio para alto-
falantes ou fones de ouvido do PC Tablet. Você também pode usar esta 
porta para conectar seu PC Tablet a um microfone externo. 

Botão de volume
Pressione este botão para aumentar ou diminuir o volume.

Alto-falantes
Seu PC Tablet é equipado com um alto falante estéreo integrado de alta 
qualidade.

Microfone
O microfone embutido pode ser usado para vídeo-conferências, 
narrações de voz ou simples gravações de áudio.

Área de Comunicação de Campo próximo Embutida (NFC)
A área NFC embutida permite que você compartilhe contatos com 
conveniência, fotos, vídeos, cartões de visita e outros arquivos. Para 
usar a etiqueta NFC, coloque a área NFC de seu PC Tablet perto de outro 
dispositivo habilitado com NFC.
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Câmera traseira
Esta câmera embutida de 8 megapixel permite tirar fotos em alta definição 
ou gravar vídeos em alta definição usando o seu PC Tablet.

Flash de LED da câmera
Use o flash de LED ao tirar fotos ou gravar vídeos em um ambiente de 
pouca luz.

Você pode definir o flash de LED para qualquer destas configurações::

Configuração Descrição
AUTO O sistema automaticamente usa o flash de LED ao tirar 

fotos dependendo da condição de iluminação.
ON (LIG) O sistema usa o flash de LED constantemente ao tirar 

fotos em qualquer condição de iluminação.
TORCH 
(LANTERNA)

O sistema usa o flash de LED como um refletor ou facho 
constante ao tirar fotos ou gravar vídeos.

OFF (DESL) O sistema desabilita o flash de LED.

Botão de energia
Pressione o botão de energia para ligar seu PC Tablet, colocá-lo para 
dormir ou hibernar e acordá-lo do modo sleep ou hibernação.

Pressione e segure  o botão de energia por oito (8) segundos para forçar o 
desligamento de seu PC Tablet quando ele não responde.

Indicador de carga da bateria
Este LED de duas cores, localizado no botão de energia, fornece as 
seguintes indicações visuais do status e carga da bateria:

Cor Status
Branco Totalmente carregado.
Laranja Modo de carga.

Diminuindo O adaptador AC não é plugado ao PC Tablet.
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Buraco de reinício manual
Se o sistema não responder, insira um clipe de papel reto no buraco para 
forçar o reinício de seu PC Tablet.

AVISO! Forçar o reinício do sistema pode resultar em perda de dados. 
Recomendamos muito que você faça cópia de segurança de dados 
importantes regularmente.

Porta micro HDMI
Esta porta é para um micro conector de interface multimídia de alta 
definição (HDMI) e é compatível com HDCP para o HD DVD, Blu-ray e 
reprodução de conteúdo protegido por outros.

Leitor de cartão Micro SD
PC Tablet vem com um leitor de cartão embutido adicional que suporta vem com um leitor de cartão embutido adicional que suporta 
formatos de cartão microSD, microSDHC e microSDXC.

Slot do cartão Micro SIM
O PC Tablet vem com um slot de cartão micro SIM (Subscriber Identity 
Module) que suporta bandas de rede GSM e WCDMA.

Buraco de ejeção da bandeja do cartão Micro SIM
Insira o pino de ejeção da bandeja do cartão micro SIM neste local 
para ejetar a bandeja do cartão micro SIM.

Nota:  Consulte a seção Instalando um cartão micro SIM para mais detalhes.

Trava de encaixe móvel
Mova o trinco para baixo para destacar seu Tablet PC do Pad Station. 

Orifícios de dobradiça
Alinhe e insira os ganchos do trinco nos orifícios para anexar com 
segurança o Tablet PC no Pad Station. 
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Capítulo 2:
Utilizando o seu PC Tablet

Capítulo 2: Utilizando o seu PC Tablet



Manual de Usuário do PC Tablet ASUS 1�

Configurando seu PC Tablet

Carregando seu PC Tablet

Para carregar seu PC Tablet:
Conecte o cabo de Encaixe USB ao adaptador de energia.

Plugue o conector de 36 pinos ao seu PC Tablet.
Plugue o adaptador de energia a uma tomada elétrica.

IMPORTANTE!

•  Use apenas o adaptador de energia integrado e o cabo de Encaixe USB para 
carregar seu PC Tablet. Usar um adaptador de energia diferente pode danificar 
seu PC Tablet.

• Assegure que o conector de 36 pinos está totalmente inserido em seu PC Tablet.

•  Certifique-se de plugar o adaptador de energia na tomada correta com a 
classificação de entrada correta. A voltagem de saída do adaptador é DC5V, 2A.

•  Ao usar seu PC Tablet no modo adaptador de energia, a tomada aterrada deve 
estar perto da unidade e facilmente acessível.

• Carregue o PC Tablet por oito (8) horas antes de usá-lo no modo bateria pela  
 primeira vez.
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Ligando seu PC Tablet

Para ligar seu PC Tablet:
Pressione o botão de energia.
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Uso de Gestos no Tablet PC
Os gestos permitem iniciar programas e acessar as configurações do seu PC 
Tablet. As funções podem ser ativadas por meio dos gestos de mão em seu painel 
de exibição do PC Tablet.

Gestos
Passada de margem esquerda Passada de margem direita

Passe da margem esquerda da tela 
para embaralhar os seus aplicativos em 
execução. 

Passe da margem direita da tela para 
lançar a barra Charms.

Passada de dois dedos Deslize de dedo

Na tela inicial, passe da margem 
superior da tela para ver a barra 
Todos os Aplicativos.
Em um aplicativo em execução, 
passe da margem superior da tela 
para ver o seu menu.

•

•

Deslize o dedo para percorrer para 
cima e para baixo e deslize o dedo para 
panorâmica da tela para a esquerda ou 
direita.
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Diminuir o zoom Ampliar

Junte seus dois dedos no painel de 
toque.

Separe seus dois dedos no painel de 
toque.

Toque e segure Toque/Toque duplo

Para mover um aplicativo, toque 
e segure o ladrilho do aplicativo e 
arraste-o para um novo local.
Para fechar um aplicativo, toque 
e segure a parte superior do 
aplicativo em execução e arraste-o 
até o fundo da tela para fechá-lo.

•

•

Toque em um aplicativo para iniciá-
lo.
No modo Desktop, toque duas 
vezes em um aplicativo para iniciá-
lo.

•

•
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Conectar uma tela compatível com HDMI

Conectar uma tela compatível com HDMI:
Conectar o conector HDMI na porta micro HDMI de seu Tablet PC.

Conecte o cabo HDMI na porta HDMI de uma tela compatível com HDMI.
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Para usar o conector USB:
A. Conecte o conector USB integrado à porta de encaixe de seu PC Tablet.
B. Insira o dispositivo USB à porta USB do conector USB.

IMPORTANTE! Assegure que o conector USB de 36 pinos está totalmente inserido 
em seu PC Tablet.

Usando o conector USB
O conector USB permite que você conecte um dispositivo USB ao seu PC Tablet. 
Com o conector USB integrado inserido, você pode conectar e acessar os 
conteúdos de seus flash drives ou HDDs externos, conectar um alto falante USB 
externo, usar um mouse ou teclado e outros dispositivos USB.

Instalando um cartão micro SIM
Para instalar um cartão micro SIM:
A. Insira o pino de ejeção da bandeja do cartão micro SIM no buraco de ejeção 

do catão micro SIM remover a bandeja do cartão micro SIM.
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B. Oriente e coloque o cartão micro SIM na bandeja.

C. Insira a bandeja do cartão micro SIM de volta no slot.
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Usando o Pad Station
Conhecendo seu Pad Station

Lado Superior

Dobradiça
A dobradiça permite que você conecte seu PC Tablet no Pad Station.

Ganchos de trinco
Os ganchos de trinco permitem prender com segurança seu Tablet PC no 
Pad Station. 

Teclas de função
As teclas de função permitem executar tarefas diferentes em seu Tablet 
PC.

NOTA: Consulte a seção Teclas de função para mais detalhes.

home pgdn

pgup

end

enter

backspace

tab

esc

caps lock

shift shift

ctrl ctrlaltaltfn

fn

delete
scr lk

insert
num lk

prt sc
sysrq

pause
break

f12f11f10f9f8f7f6f5f4f3f2f1



Manual de Usuário do PC Tablet ASUS ��

Conector do Pad Station
O conector do Pad Station conecta o Tablet PC no console móvel 
transformado seu Tablet PC no computador portátil tradicional: Quando 
conectado, pode desfrutar de um teclado QWERTY, conectividade USB 2.0 
e duração de bateria estendida de até (16) horas.

Indicador do touchpad
Este indicador acende quando você desabilita o touchpad do Pad Station.

Teclado
O teclado fornece chaves de tamanho QWERTY com uma profundidade 
de curso confortável para digitar. Ele também permite que você use as 
teclas de função, permite o acesso rápido ao Windows, e controla outras 
funções multimídia.

NOTA: O teclado será diferente para cada região/país.

Tela sensível ao toque
O touchpad permite que você use vários gestos para navegar na tela, 
proporcionando uma experiência intuitiva ao usuário. Também simula as 
funções de um mouse normal.

NOTA: Consulte a seção Uso do Touchpad para mais detalhes.
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Lado Esquerdo

Lado Direito

Porta USB do Pad Station
Insira o cabo USB nesta porta para fornecer energia ao seu Pad Station e 
carregar a bateria interna. 

Indicador de carga da bateria
Este LED de duas cores fornece uma indicação visual do status de carga 
da bateria.

Consulte a tabela abaixo para detalhes:
Cor Status
Branco Totalmente carregado.
Laranja Modo de carga.

Diminuindo O adaptador AC não está plugado ao Pad Station.

Porta USB 2.0
A porta USB (Universal Serial Bus) é compatível com dispositivos USB 2.0 
ou USB 1.1 como teclados, dispositivos apontadores, unidades de disco 
flash, discos rígidos externos, alto-falantes, câmeras e impressoras.
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backspace

tab

enter

caps lock

f2

esc

delete
scr lk

insert
num lk

prt sc
sysrq

pause
break

f12

f10

f8

f7

f1

f6

f5

f4

f3

f9

shift

shift

ctrl

ctrl

alt

alt

fn

pgdn

pgup

home

end

fn

Usando o Pad Station

 IMPORTANTE! Sempre pegue todo o conjunto do dispositivo pela base quando seu 
PC Tablet estiver acoplado ao Pad Station.

Para encaixar seu PC Tablet:
Coloque o Pad Station em uma superfície plana e estável.

Alinhe o seu PC Tablet com o Pad Station
Insira com firmeza o PC Tablet na dobradiça. Seu PC Tablet vibrará, indicando 
que o PC Tablet está seguramente assentado no encaixe.



TF600TG ��

Carregando o seu PC Tablet no Pad Station

Para carregar o seu PC Tablet no Pad Station:
Conecte o cabo USB ao adaptador de energia.

Insira o conector de 36 pinos à porta do encaixe.
Plugue o adaptador de energia a uma tomada elétrica.

IMPORTANTE!

•  Use somente o adaptador de alimentação do PC Tablet (série TF600TG) e o cabo 
USB para carregar o conjunto do PC Tablet ou quando for carregar seu Pad 
Station apenas. Usar um adaptador de energia diferente pode danificar estes 
dispositivos.

•  Assegure que o conector USB de 36 pinos está totalmente inserido em seu Pad 
Station.

•  Certifique-se de plugar o adaptador de energia na tomada correta com a 
classificação de entrada correta. A voltagem de saída do adaptador é DC5V, 2A.

•  Ao usar seu conjunto de Tablet PC no modo de adaptador de alimentação, a 
tomada de parede aterrada deve ficar próxima da unidade e ser facilmente 
acessível. 

•  Carregue o Pad Station por oito (8) horas antes de usá-lo no modo bateria pela 
primeira vez.

backspace

tab

enter

caps lock

f2

esc

delete
scr lk

insert
num lk

prt sc
sysrq

pause
break

f12

f10

f8

f7

f1

f6

f5

f4

f3

f9

shift

shift

ctrl

ctrl

alt

alt

fn

pgdn

pgup

home

end

fn



Manual de Usuário do PC Tablet ASUS �0

Uso do touchpad
Gestos de um dedo

Arrastar e soltar

Toque duas vezes em um item, então 
deslize o mesmo dedo sem elevá-
lo do touchpad. Para soltar o item 
em seu novo local, eleve o dedo do 
touchpad.

Deslize de dedo

Deslize o dedo sobre o teclado 
sensível ao toque para mover o 
ponteiro.

Toque/Toque duplo

Na tela Start, toque em um 
aplicativo para iniciá-lo.
No modo Desktop, toque duas 
vezes em um item para iniciá-lo.

•

•
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Gestos de dois dedos

Percorrer com dois dedos (cima/baixo)

Deslize dois dedos para percorrer para 
cima ou para baixo.

Arrastar e soltar

Selecione um item então pressione e 
mantenha o botão esquerdo clicado. 
Usando seu outro dedo, deslize para 
baixo no touchpad para arrastar e 
soltar o item para um novo local.

Percorrer com dois dedos (esquerda/direita)

Deslize dois dedos para percorrer para 
esquerda ou para direita.
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Teclas de função
As teclas de função no Pad Station de seu PC Tablet podem iniciar ações dentro da 
tela Start e Modo Desktop do Windows® RT.

NOTA: O layout do teclado em seu Pad Station varia por país ou região, mas suas 
funções permanecem as mesmas.

fn + f1 Coloca o PC Tablet no modo Dormir.

fn +
f4 Liga ou desliga o modo Avião.

NOTA: Quando ativado, o modo Avião desativa toda a 
conectividade sem fio.

fn +
f5

Diminui o brilho de exibição da tela.

fn +
f6

Aumenta o brilho de exibição da tela.

fn +
f8 Ativa as segundas configurações de tela.

NOTA: Certifique-se que um segundo monitor está 
conectado ao seu PC Tablet.

fn +
f9 Habilita ou desabilita o touchpad.

NOTA: O indicador de luz acima desta tecla acende 
quando você desabilita o touchpad.
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fn + f10 Liga ou desliga o alto falante.

fn + f11f11 Baixa o volume do alto falante.

fn + f12 Aumenta o volume do alto falante.

Teclas do Windows® 8
Estas duas teclas especiais do Windows® em seu Pad Station são usadas como 
abaixo:

Pressione esta tecla para voltar à tela Start. Se você já está na tela Start, 
pressione nesta tecla para voltar ao último aplicativo que abriu.

Na tela Start, selecione um aplicativo e pressione esta tecla para 
iniciar a barra de configurações.

NOTA: Use as teclas de seta para selecionar um aplicativo.

No modo Desktop, pressione esta tecla para simular a função do 
botão direito.

•

•
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Desencaixando seu PC Tablet

Para desencaixar seu PC Tablet:
Coloque todo o conjunto em uma superfície plana e estável.

Mova a alvanca para baixo para liberar o PC Tablet do Pad Station.
Eleve o PC Tablet para desacoplar do Pad Station.
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Capítulo 3:
Trabalhando com o 
Windows® RT

Capítulo 3: Trabalhando com o Windows® RT
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Iniciando pela primeira vez
Quando você iniciar o seu PC Tablet pela primeira vez, uma série de telas aparece 
para guiá-lo na configuração das definições básicas do seu sistema operacional 
Windows® RT.

Para iniciar pela primeira vez:
1. Ligue seu PC Tablet
2. Leia atentamente os termos de Licença. Marque Aceito os termos da 

licença de uso do Windows e toque em Aceitar.
3. Siga as próximas instruções na tela para configurar os seguintes itens 

básicos:
 • Personalizar
 • Configurações
4. Uma vez que você terminar de configurar os itens básicos, o vídeo tutorial 

do Windows® RT aparece. Assista este tutorial para aprender mais sobre as 
funcionalidades do Windows® RT .

5. Faça login na sua conta de usuário para entrar na tela Inicial.

Tela de bloqueio do Windows® RT
Quando o seu PC Tablet entra no sistema operacional Windows® RT ou quando ele 
está em repouso ou no modo de hibernação, a tela de bloqueio do Windows® RT 
pode aparecer. Passe a tela de bloqueio para ir para a tela Inicial.
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Interface do usuário do Windows®

O Windows® RT vem com uma interface do usuário (UI) com base em ladrilhos que 
permite que você organize e facilmente acesse os aplicativos do Windows® pela 
Tela Inicial. Ela inclui os seguintes recursos que você pode usar enquanto trabalha 
no seu PC Tablet.

Tela Inicial
A tela Inicial será exibida depois de ter acessado com sucesso a sua conta de 
usuário. Ela ajuda a organizar todos os programas e aplicativos que você precisa 
em um só lugar.

Aplicativos do Windows® 
Este grupo de aplicativos pode ser personalizado para fornecer um hub de uma 
parada para trabalhar e jogar em seu PC Tablet. Cada um deles representa uma 
função específica que você pode usar e compartilhar através de conexões de rede.

NOTA: Alguns aplicativos requerem registro na sua conta Microsoft antes de estarem 
completamente iniciados.

Conta de usuárioLadrilhos ao vivo
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Trabalhando com aplicativos do Windows®

Personalizando aplicativos
Você pode redimensionar ou desafixar aplicativos da tela Inicial.

Redimensionando aplicativos
Para redimensionar um ladrilho de aplicativo:

1. Passe para baixo do ladrilho de aplicativo para selecionar e iniciar a barra de 
configurações.

2. Toque em  para reduzir ou toque em  para ampliar o ladrilhopara ampliar o ladrilho 

de aplicativo.

Desafixando aplicativosativos
Para desafixar um aplicativo:

1. Passe para baixo do ladrilho de aplicativo para selecionar e iniciar a barra 
de configurações.

2. Toque em  para desafixar um aplicativo.para desafixar um aplicativo.

Acessando todos os aplicativos
Iniciando da tela de Aplicativos
Para visualizar todos os aplicativos:

1. Passe da margem superior ou inferior da tela para inicair a barra Todos os 
aplicativos.

2. Toque em  para exibir todos os aplicativos instalados em seu PCpara exibir todos os aplicativos instalados em seu PC 
Tablet.

Fixando mais aplicativos para a tela Inicial
Para fixar um aplicativo:

1. Na tela de Aplicativos, passe para baixo o aplicativo para selecionar e iniciar 
a barra de configurações.

2. Toque em  para fixar o aplicativo selecionado na tela Inicial.para fixar o aplicativo selecionado na tela Inicial.
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Barra Charms
A barra Charms é uma barra de ferramentas que pode ser acionada no lado direito 
da tela. É composta de várias ferramentas que permitem o compartilhamento de 
aplicativos e fornece acesso rápido para personalizar as configurações do seu PC 
Tablet.

Barra Charms

Abrindo a barra Charms
NOTA: Quando aberta, a barra Charms aparece inicialmente como um conjunto 
de ícones brancos. A imagem acima mostra como a barra Charms parece uma vez 
ativada.

Para iniciar a barra Charms, deslize da margem direita da tela. 

Se você estiver usando o PC Tablet com o ASUS Pad Station (opcional), mova o 
ponteiro do mouse no canto superior ou inferior direito da tela ou pressione  

 + .
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Dentro da barra Charms

Pesquisar
Esta ferramenta permite procurar por arquivos, aplicativos ou 
programas em seu PC Tablet.

Compartilhar
Esta ferramenta permite a você compartilhar aplicativos através de 
sites de redes sociais ou e-mail.

Iniciar
Esta ferramenta reverte a visualização para o tela Inicial. A partir da tela 
Inicial, você também pode usar isso para voltar a um aplicativo aberto 
recentemente.
Dispositivos
Esta ferramenta permite acessar e compartilhar arquivos com os 
dispositivos conectados ao seu PC Tablet, como um monitor externo 
ou impressora. 
Configurações
Esta ferramenta permite que você acesse as configurações do seu PC 
Tablet.

NOTA: Para assegurar que seu Pad Station (opcional) também está atualizado com 
a última versão do Windows®, encaixe o PC Tablet o Pad Station quando você ver a 
notificação de atualização do Windows®.
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Recurso Snap
O recurso Snap exibe dois aplicativos lado a lado, permitindo que você trabalhe 
ou alterne entre aplicativos.

IMPORTANTE! Certifique-se que a resolução de tela do seu PC Tablet é definida 
como 1366 x 768 antes de usar o recurso Snap.

Barra Snap

Usando o Snap
Para ativar o Snap usando o painel de toque de seu PC Tablet, você pode executar 
os seguintes passos abaixo:

1. Inicie o aplicativo que você deseja alterar.
2. Toque e segure parte superior do aplicativo e arraste-o para o lado esquerdo 

ou direito da tela até que a barra do Snap apareça.
3. Inicie outro aplicativo.
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Se você estiver usando o PC Tablet com o ASUS Pad Station (opcional), você pode 
executar qualquer um do seguinte conjunto de instruções para ativar o Snap 
usando o touchpad ou teclado.

Uso do touchpad
Para usar o touchpad:

1. Inicie o aplicativo que você deseja alterar.
2. Passe o ponteiro do mouse na parte superior da tela.
3. Uma vez que o ponteiro muda para um ícone de mão, arraste e solte o 

aplicativo para o lado esquerdo ou direito do painel de visualização.
4. Inicie outro aplicativo.

Uso do teclado 
Para usar o teclado:

1. Inicie o aplicativo que você deseja alterar.

2. Pressione  + . 

3. Inicie outro aplicativo.

4. Para alternar entre aplicativos, pressione + J .
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Conectando à Internet
Acesse e-mails, navegue pelos aplicativos da Internet e compartilhe por sites de 
redes sociais usando a conexão Wi-Fi do seu PC Tablet.

IMPORTANTE! Desligue o Modo avião para ativar o Wi-Fi.

Modo avião
O Modo avião desativa as conexões sem fio, permitindo que você use seu PC 
Tablet com segurança durante o vôo.

NOTA: Contacte sua companhia aérea para saber mais sobre os serviços 
relativos durante o vôo que podem ser usados e restrições que devem ser 
seguidas ao utilizar o seu PC Tablet em vôo.

Ligando ou desligando o Modo avião 
Para ligar ou desligar o Modo avião:
1. Inicie a barra Charms .

2. Toque em  e toque em .

3. Mova o controle deslizante para a esquerda para desligar o Modo avião ou 
mova o cursor para a direita para ligar o Modo avião.

Ativando Wi-Fi
Para ativar o Wi-Fi:

1. Inicie a barra Charms .

2. Toque em  e então toque em .

3. Toque para selecionar um ponto de acesso da lista de conexões Wi-Fi 
disponíveis e toque em Conectar.

4. Quando você for solicitado por uma senha, digite a senha e toque em 
Avançar.

5. Se você quiser ativar o compartilhamento entre o seu PC Tablet e 
outros sistemas com rede sem fio ativada, toque em Sim, ativar o 
compartilhamento e conectar a dispositivos. Toque em Não, não ativar 
o compartilhamento ou conectar a dispositivos se você não deseja ativar 
a função de compartilhamento.
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Internet Explorer 10
O Internet Explorer 10 (IE10) fornece uma maneira mais intuitiva, mais rápida e 
segura de navegar e compartilhar seus websites favoritos.

OBS.: Verifique se você está conectado à Internet antes de usar o IE10.

1. Na tela Iniciar, toque em .

2. De barra de endereços da web, digite o endereço da web e toque .

Usando o IE10
 Para usar o IE10:

Página da web atual

Volta para a 
página anterior

Atualizar
Marcar para Iniciar
Configurações
Encaminhar para a 
última página

Barra de endereços 
web

Adicionando e fechando abas
Abas são suas páginas da web visitadas exibidas em miniaturas apresentadas na 
barra de Menu.
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Para fechar uma aba:

NOTA:  Essa ação fecha todas as abas, exceto a página atual exibida na tela.

Para adicionar uma nova aba:

1. Passe da margem superior ou inferior da página do IE10 para exibir a barra 
de Menu.

2. Toque em . 

3. Na barra de endereços da Web, digite o endereço da web e toque .

1. Passe da margem superior ou inferior da página do IE10 para exibir a barra 
de Menu.

2. Toque em  da aba que você deseja fechar.

3. Se você quiser fechar todas as abas, toque em  > Fechar abas.
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Remover tudo e reinstalar o Windows
Pode restaurar seu Tablet PC para as configurações de fábrica originais usando 
a opção Remove everything and reinstall (Remover tudo e reinstalar)  nas 
configurações de PC. Consulte as etapas descritas em baixo para uso desta opção. Consulte as etapas descritas em baixo para uso desta opção.

IMPORTANTE! Crie uma cópia de segurança dos seus dados antes de usar esta 
opção.

NOTA: Esta operação pode demorar alguns minutos até ficar concluída.

4. Siga as instruções na tela para concluir a operação de reinstalação e 
reposição.

1. Abra a Barra Charms.

2. Clique em  > Change PC Settings (Alterar definições do PC) > 
General (Gerais).

3. Desloque-se para baixo até ver a opção Remove everything and reinstall 
Windows (Remover tudo e reinstalar o Windows). Nesta opção, clique 
em Get Started (Começar).
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Desligando seu PC Tablet
Você pode desligar seu PC Tablet fazendo qualquer dos seguintes:

Toque em  na barra Charm e então toque em  > Desligar para o 
desligamento normal.

Na tela de log-in, toque em  > Desligar.

Se seu PC Tablet não responder, pressione e segute o botão de energia por ao 
menos oito (8) seguntos até que seu PC Tablet desligue.

Colocando seu PC Tablet para dormir
Para colocar seu PC Tablet no modo Dormir, pressione o botão de energia uma 
vez.

•

•

•
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Aplicativos ASUS 

Minha biblioteca
Minha biblioteca, uma interface integrada para suas coleções de livro, permitem 
colocar e selecionar seus e-books comprados e instalados por título, autor e data.

NOTA:  MyLibrary somente suporta e-books no formato ePub.

Toque para 
selecionar por autor, 
data ou título 

Livros

Importar e-books
Para importar mais e-books na sua estante pode executar os seguintes passos:

1. Toque no topo ou fundo da tela para lançar a barra de configuração.

2. Toque  depois toque em Arquivos para localizar os e-books que deseja 
adicionar na sua estante. 

Tela principal de minha biblioteca 
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3. Toque nos e-books que deseja adicionar na sua biblioteca e depois 
toque em Abrir. 

Leitura de e-book
Ao ler um e-book, toque ou passe o dedo na página direita para continuar para a 
página seguinte e toque ou passe o dedo na página esquerda para retornar para a 
página anterior.

Toque para retornar para a 
estante de livros 
Toque para mostrar a lista 
de capítulos

Toque para buscar uma palavra chave 
Toque para aumentar a página 

Toque para 
diminuir a página 

Toque para inserir 
um marcador 

Toque para ver uma 
lista de marcador 
ou ativar o modo 
Day/Night 

Toque para rolar 
as páginas 
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Substituir um marcador:

1. Toque da borda superior ou inferior do e-book para mostrar a barra de 
configuração. 

2. Toque  para marcar a página. Pode também marcar tantas páginas 

quanto quiser.  

3. Para ver as páginas marcadas toque em , e depois na página que 

deseja abrir. 

Colocar um marcador
O marcador permite marcar as páginas de um livro para que possa retornar 
facilmente para a última página que estava lendo.  
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Marcar notas na página
Marcar uma nota nos seus e-books para conhecer a definição de uma palavra, 
copiar uma palavra ou frase via e-mail ou traduzir em um idioma diferente. 

Fazer uma nota:

1. Toque e segure a palavra até que um menu de ferramenta e a nota de 
dicionário seja exibida. 

NOTA:  Para marcar uma frase, toque e segure a palavra e depois deslize seu dedo 
para selecionar. Ao selecionar uma frase, a nota de dicionário não aparece. 

2. Toque em Destaque para marcar a palavra ou frase.  Toque em Observação 
para gravar a palavra ou frase selecionada. Toque em Copiar para copiar a 
palavra ou frase selecionada e colá-la em um app de texto. 

NOTAS: 

•  Para traduzir uma palavra ou frase, toque em Destaque. Toque na palavra 
destacada ou frase e depois toque em Translation (Tradução) e selecione um 
idioma.

•  Para compartilhar uma frase ou palavra toque em Share (Compartilhar) e 
depois selecione um app que deseja para compartilhar.

3. Para ver as páginas com as notas salvas toque em  e depois na nota 

que deseja abrir. 
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MyDictionary
MyDictionary é um app de referência integrada que permite conhecer a definição 
e tradução de uma palavra ou uma frase.  

Toque para lançar a tela Dicionário

Toque para lançar a 
tela Traduzir 

Digite a palavra e 
toque em Traduzir

Painel de 
definição

Toque para abrir o 
Wiktionary 

Toque para ouvir a 
pronúncia da palavra 

Painel de 
histórico 

Tela de dicionário

Tela de tradução

Toque para trocar 
de idiomas 

Digite as palavras ou 
frases para tradução 

Painel de 
tradução

Toque para selecionar 
o idioma de tradução 

Toque para selecionar o 
idioma original do texto
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ASUS WebStorage
ASUS WebStorage é um repositório online para seus arquivos que pode salvar, 
sincronizar, compartilhar e acessar a qualquer momento e de qualquer lugar. Este 
app permite também criar notas, tirar fotos, gravar vídeos e mensagens de voz e 
salvá-los instantaneamente na sua conta WebStorage. 

NOTAS: 

•  Deve ter uma conta ASUS WebStorage para usar este app. Registre-se caso não 
tenha uma. 

•  Verifique se está conectado na internet antes de acessar o ASUS WebStorage.

•  Instale a última versão do ASUS WebStorage PC Suite no seu computador. Visite 
nosso website em http://www.asuswebstorage.com para obter mais detalhes.

Tela principal do ASUS WebStorage
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Trabalhar com o ASUS WebStorage
ASUS WebStorage contém as seguintes pastas que pode utilizar para funções 
diferentes:

Pasta MySyncFolder
Esta pasta permite acessar, compartilhar e modificar seu arquivo ao sincronizar 
seu computador com seu Tablet PC. O arquivo modificado e salvo será aplicado ao 
seu computador sincronizado.  

Com MySyncFolder, pode também tomar notas, tirar fotos, criar vídeos e gravar 
áudios e fazer o upload direto para esta página.  

Fazendo o upload de arquivos para MySynFolder. 
Fazendo o upload de arquivos para MySynFolder. 

Fazendo o upload de arquivos para MySynFolder. 
Para adicionar arquivos para MySynFolder. 

1. Toque em  para lançar MySyncFolder.

2. Toque no topo ou fundo da tela para lançar a barra de configuração.

3. Toque em  e depois localize o arquivo que deseja fazer o upload para 

sua MySyncFolder.

1. Toque no topo ou fundo da tela para lançar a barra de configuração.

2. Toque em  e depois selecione qual ação que deseja executar:

a. Toque em Note taking (Tomar notas) para tomar notas.
b. Toque em Snapshot (Imagem instantânea) para tirar fotos.
c. Toque em Video record (Gravação de vídeo) para gravar vídeos.
d. Toque em Audio record (Gravação de áudio) para gravar áudios.

3. Tecle um nome de arquivo e depois em Save (Salvar). O arquivo que salvou 
será automaticamente enviado para sua MySyncFolder. 
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Excluir conteúdo de MySyncFolder
Para excluir o conteúdo de  MySyncFolder:

Personalizar o conteúdo em MySyncFolder
Pode personalizar seu conteúdo nesta pasta como renomear, identificar como 
favoritos, compartilhar via e-mail ou link através do site ASUS WebStorage.

Para personalizar seu conteúdo em MySyncFolder:

1. Toque no arquivo ou pasta para selecionar e lançar a barra de configurações. 

2. Toque em  para excluir o arquivo ou pasta que selecionou e depois 

toque em OK.

1. Toque no arquivo ou pasta para selecionar e lançar a barra de configurações. 

2. Para renomear o arquivo ou pasta, toque em  para inserir o nome e 

depois toque em .

3. Para adicionar como favorito toque em . 

NOTA:  Quando adiciona como favorito, um ícone de estrela aparece no canto 
esquerdo superior da pasta ou arquivo.

4. Para compartilhar através de email ou link, toque em  e depois toque 

em  para compartilhar através de email ou toque em  para 

compartilhar via link.

NOTAS:

• Deve ter uma conta de Microsoft para compartilhar seu conteúdo via e-mail. 

•  Os arquivos que marcou como favoritos ou compartilhou como links são 
automaticamente adicionados para a pasta Em destaque e  a pasta O meu link 
partilha respectivamente.

• Pode marcar e compartilhar seus arquivos ou pastas ao mesmo tempo. 
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Identificar e compartilhar conteúdo em Cópia de segurança de dados. 
Pode identificar um arquivo ou pasta como favorito e compartilhá-lo via email ou 
o silte ASUS  WebStorage. 

Para identificar e compartilhar arquivos na pasta de dados de backup:

1. Toque em  para lançar Cópia de segurança de dados.

2. Toque no arquivo ou pasta para selecionar e lançar a barra de configurações. 

3. Toque em  para identificar o arquivo ou pasta como favorito ou toque 

em  para compartilhar através de link no site ASUS WebStorage.

NOTAS:

• Deve ter uma conta de Microsoft para compartilhar seu conteúdo via e-mail. 

• Pode marcar e compartilhar seus arquivos ou pastas ao mesmo tempo. 

•  Os arquivos que marcou como favorito ou compartilhou como links são 
automaticamente adicionados na pasta Em destaque e  a pasta O meu link 
partilha respectivamente.

Cópia de segurança de dados 
Esta pasta permite abrir os arquivos copiados de seu computador.  Pode identificar 
um arquivo ou pasta como favorito e compartilhá-los via email ou o silte ASUS 
WebStorage. 

NOTAS: 

•  ASUS WebStorage registra seu nome de computador e o copia para a sua pasta 
de dados de backup de sua pasta de backup.

•  Os caminhos e nomes de seu conteúdo de backup são os mesmos dos caminhos 
e nomes de seu conteúdo no seu computador.

•  Para fazer o backup dos arquivos de outros computadores ou atualizar sua 
capacidade de armazenamento, compre os planos de WebStorage de nosso site de 
suporte. Para obter mais informações visite https://service.asuswebstorage.com/
store.
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Minha coleção
Esta pasta permite fazer o upload de seus conteúdos favoritos sem a necessidade 
de sincronizá-los com seu computador.  Permite também fazer notas, fotos, vídeos 
e gravar áudios e fazer o upload diretamente para esta pasta. 

1. Toque em  para lançar a pasta A minha colecção.

2. Toque em  depois localize e selecione o arquivo que deseja fazer o 

upload.  
3. Toque em Open para fazer o upload do arquivo para a pasta A minha 

colecção.

Upload de arquivos 
Para fazer upload de arquivos:

Adicionar arquivos para a pasta A minha colecção
Adicionar arquivos para a pasta A minha colecção:

1. Toque da borda superior ou inferior da tela para lançar a barra de 
configuração. 

2. Toque em  e depois selecione o que deseja fazer:

a. Toque em Note taking (Tomar notas) para tomar notas.
b. Toque em Snapshot (Imagem instantânea) para tirar fotos.
c. Toque em Video record (Gravação de vídeo) para gravar vídeos.
d. Toque em Audio record (Gravação de áudio) para gravar áudios.

3. Digite um nome de arquivo e toque em Save. O arquivo que salvou será 
automaticamente enviado para sua pasta A minha colecção. 

Excluir o conteúdo da pasta A minha colecção
Excluir o conteúdo da pasta A minha colecção:

1. Toque no arquivo ou pasta para selecionar e lançar a barra de configurações. 

2. Toque em  para excluir o arquivo ou pasta que selecionou e depois 

toque em OK.
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Personalizar o conteúdo da pasta A minha colecção 
Pode personalizar seu conteúdo nesta pasta como renomear, identificar como 
favoritos, compartilhar via e-mail ou link através do site ASUS WebStorage.

Personalizar seu conteúdo da pasta A minha colecção:

1. Toque no arquivo ou pasta para selecionar e lançar a barra de configurações. 

2. Para renomear o arquivo ou pasta, toque em  para inserir o nome e 

depois toque em .

3. Para adicionar como favorito toque em . 

NOTA:  Quando adiciona como favorito, um ícone de estrela aparece no canto 
esquerdo superior da pasta ou arquivo.

4. Para compartilhar através de email ou link, toque em  e depois toque 

em  para compartilhar através de email ou toque em  para 

compartilhar via link.

NOTAS:

• Deve ter uma conta de Microsoft para compartilhar seu conteúdo via e-mail. 

•  Os arquivos que marcou como favorito ou compartilhou como links são 
automaticamente adicionados para a pasta Em destaque e  a pasta O meu link 
partilha respectivamente.

• Pode marcar e compartilhar seus arquivos ou pastas ao mesmo tempo. 
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Estrela
Esta pasta permite acessar facilmente e ver o conteúdo que você identificou como 
favorito.  Pode remover também o conteúdo desta pasta. 

Remover um arquivo ou pasta 
Remover um arquivo ou pasta:

Personalizar conteúdo na pasta Em destaque
Pode personalizar seu conteúdo nesta pasta como renomear, identificar como 
favoritos, compartilhar via e-mail ou link através do site ASUS WebStorage.

Para personalizar seu conteúdo na pasta Em destaque:

1. Toque em  para lançar a pasta Em destaque.

2. Toque no arquivo ou pasta para selecionar e lançar a barra de configurações. 

3. Toque em  para remover o arquivo ou pasta.

1. Toque no arquivo ou pasta para selecionar e lançar a barra de configurações. 

2. Para renomear o arquivo ou pasta, toque em  para inserir o nome e 

depois toque em .

3. Para compartilhar através de email ou link, toque em  e depois toque 

em  para compartilhar através de email ou toque em  para 

compartilhar via link.

NOTAS:

• Deve ter uma conta de Microsoft para compartilhar seu conteúdo via e-mail. 

•  Os arquivos que compartilhou como links foram automaticamente adicionados 
para a pasta O meu link partilha.
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Mudanças recentes 
Esta pasta permite ver o conteúdo salvos nas pastas MySyncFolder, Cópia de 
segurança de dados e A minha colecção. Permite personalizar o conteúdo 
recente como renomear, excluir, identificar como favorito e comparilhar via email 
ou link via o site ASUS WebStorage. 

NOTA:  Pode apenas personalizar o conteúdo salvo nas pastas MySyncFolder e A 
minha colecção.

Visualizar o conteúdo alterado recentemente 
Visualizar o conteúdo alterado recentemente:

1. Toque em  para lançar a pasta Alterações recentes.

2. Toque no arquivo que desejar ver. 

3. Toque em  para retornar para a tela principal.

Personalizar o conteúdo na pasta Alterações recentes
Pode personalizar seu conteúdo nesta pasta como renomear, identificar como 
favoritos, compartilhar via e-mail ou link através do site ASUS WebStorage.

Para personalizar seu conteúdo na pasta Em destaque:

1. Toque no arquivo ou pasta para selecionar e lançar a barra de configurações. 

2. Para renomear o arquivo ou pasta, toque em  para inserir o nome e 

depois toque em .

3. para excluir o arquivo, toque em  para excluir o arquivo ou pasta que 

selecionou e depois toque em OK.

IMPORTANTE!  Excluir os arquivos desta pasta excluirá também os arquivos de seus 
locais originais. Verifique se o backup dos arquivos foram feitos antes de excluir. 

4. Para adicionar como favorito toque em . 

NOTA:  Quando adiciona como favorito, um ícone de estrela aparece no canto 
esquerdo superior da pasta ou arquivo.
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5. Para compartilhar através de email ou link, toque em  e depois toque 

em  para compartilhar através de email ou toque em  para 

compartilhar via link.

NOTAS:

• Deve ter uma conta de Microsoft para compartilhar seu conteúdo via e-mail. 

•  Os arquivos que compartilhou como links foram automaticamente adicionados 
para a pasta O meu link partilha.

• Pode marcar e compartilhar seus arquivos ou pastas ao mesmo tempo. 

Fotos recentes 
Esta pasta permite ver as fotos salvas nas pastas MySyncFolder, Cópia de 
segurança de dados e A minha colecção. Permite personalizar as fotos recentes 
como renomear, excluir, identificar como favorito e compartilhar via email ou link 
via o site ASUS WebStorage. 

NOTA: Pode apenas personalizar as fotos salvas nas pastas MySyncFolder e A 
minha colecção.

Ver as fotos recentes 
Para ver as fotos recentes:

1. Toque em  para lançar a pasta Alterações recentes.

2. Toque no arquivo que desejar verificar. Para ver mais fotos, toque na parte 
superior ou inferior da tela e depois na foto. 

3. Toque em  para retornar para a tela principal.
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Personalizar fotos 
Pode personalizar suas fotos nesta pasta como renomear, identificar como 
favoritos, compartilhar via e-mail ou link através do site ASUS WebStorage.

Para personalizar seu conteúdo na pasta Recent photos:

1. Toque no arquivo ou pasta para selecionar e lançar a barra de configurações. 

2. Para renomear oa foto, toque em  para inserir o nome e depois toque 

em .

3. Para excluir a foto, toque em  e depois toque em OK.

IMPORTANTE!  Excluir os arquivos desta pasta excluirá também os arquivos de seus 
locais originais. Verifique se o backup dos arquivos foram feitos antes de excluir. 

4. Para adicionar como favorito toque em . 

NOTA:  Quando adiciona como favorito, um ícone de estrela aparece no canto 
esquerdo superior da foto.

Música recente 
Esta pasta permite ver os arquivos de música salvos nas pastas Cópia de 
segurança de dados and A minha colecção. Permite personalizar os arquivos de 
música como renomear, excluir, identificar como favorito e compartilhar via email 
ou link via o site ASUS WebStorage. 

NOTA:  Pode apenas personalizar os arquivos de música salvos na pasta A minha 
colecção.

Ver e reproduzir arquivos de música
Para ver e reproduzir arquivo de música:

1. Toque em  para lançar a pasta Músicas recentes.

NOTA:  Quando lançado, a lista de reprodução aparece â direita da tela. 

2. Role na lista de reprodução e depois toque no arquivo de música que deseja 
reproduzir.  

3. Toque em  para retornar para a tela principal.
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Personalizar arquivos de música 
Pode personalizar seus arquivos de música nesta pasta como renomear, identificar 
como favoritos, compartilhar via e-mail ou link através do site ASUS WebStorage.

Para personalizar os arquivos de música na pasta Recent music:
1. Role o painel da lista de reprodução e depois toque no arquivo de música 

que deseja personalizar. 

NOTA:  Quando selecionado, uma marca azul aparece à esquerda do arquivo. 

2. Para renomear o arquivo de música, toque em  para inserir o nome e 

depois toque em .

3. Para excluir o arquivo de música, toque em  e depois toque em OK.

IMPORTANTE!  Excluir os arquivos de música excluirá também os arquivos de seus 
locais originais. Verifique se o backup dos arquivos de música foram feitos antes de 
excluir. 

4. Para adicionar como favorito toque em . 

NOTA:  Quando adiciona como favorito, um ícone de estrela aparece ao lado do 
arquivo de música.

My shared link
Esta past permite ver e acessar o conteúdo que vinculou no site ASUS WebStorage.

NOTA: Pode apenas personalizar os links salvos nas pastas MySyncFolder e A minha 
colecção.

Visualizar shared links
Para ver os links compartilhados:

1. Toque em  para lançar a pasta O meu link partilha.

2. Toque no arquivo ou pasta que desejar abrir. 

3. Toque em  para retornar para a tela principal.
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Personalizar o conteúdo compartilhado
Pode personalizar seu conteúdo compartilhado nesta pasta como renomear, 
identificar como favoritos, compartilhar via e-mail ou link através do site ASUS 
WebStorage.

Para personalizar seu conteúdo compartilhado:

1. Toque no arquivo para selecionar e lançar a barra de configuração.

2. Para renomear o arquivo, toque em  para inserir o nome de arquivo e 

depois toque em .

3. Para excluir o arquivo, toque em  e depois em OK.

IMPORTANTE!  Exclua o conteúdo desta pasta excluirá também o conteúdo de seus 
locais originais.  Faça o backup antes de excluí-los. 

4. Para adicionar como favorito, toque em . 

NOTA:  Ao adicionar como favorito, um ícone de estrela aparece à esquerda da foto. 
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ASUS @vibe
ASUS @vibe é uma plataforma de entretenimento de música de uma parada que 
permite transmitir suas estações de rádio e artistas favoritos.

NOTA:  Os conteúdos fornecidos podem varia de país ou região. 

Toque para abrir 
uma estação de 
artista incluída. 

Toque para abrir mais 
estações

Usar @vibe
ASUS @vibe permite transmitir conteúdos de música e de rádio fornecidos pela 
serviço de rádio via internet, como AUPEO! Música grátis.

Tela principal ASUS @vibe
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Usar o AUPEO! Música grátis
AUPEO! é um serviço de rádio personalizado que transmite os artistas, temas e 
gêneros destacados.

Para usar o AUPEO! Música grátis.

1. No AUPEO! Música grátis, toque no artista que deseja abrir. 

2. Para localizar mais artistas, toque em MORE (Mais) e role nas laterais da 
tela.

3. Toque no item que deseja reproduzir. 

Toque para abrir 
todas os artistas 
destacados. 

Toque para 
selecionar a 
categoria 

Toque para retornar 
para a tela principal 
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SuperNote
SuperNote é um app de uso fácil que permite tomar notas, rabiscar, capturar e 
inserir foto, gravar sons e vídeos para uma experiência mais interativa.

Todos os seus 
cadernos de notas

Toque para 
selecionar os 
cadernos de notas

Toque para 
selecionar sua 
senha e ocultar os 
cadernos de notas

1. Toque em Adicionar um novo Caderno.

2. Digite o nome do caderno de notas e selecione uma opção de layout em 
Cor de página and Estilo.

NOTA:  Pode ver o layout das opções selecionadas à direita da tela.

3. Toque em OK.

Usar SuperNote
SuperNote incorpora os três modos em uma tela: modo de pintura, modo de 
escrita e modo de teclado.  Neste desenho, pode escrever, pintar, rabiscar e digitar 
textos nos seus cadernos de notas. 

Criar um novo caderno de notas
Criar um novo caderno de notas:

Tela principal do SuperNote
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Interface nova de caderno de notas SuperNote

Modo 
Scribble

Modo Keyboard 

Modo Paint 
Desfazer 

Refazer

Nova página

Exluir página

Número de página e 
configurações de modo 

Página anterior Página seguinte 

Toque para 
retornar para a 
tela principal 

NOTA:  As configurações de modo são alteradas ao toque nos modos Scribble, 
Keyboard ou Paint.

Personalizar seu notebook
SuperNote permite ser criativo com seus cadernos de nota. Ao tocar na borda 
superior ou inferior da tela, uma barra de ferramenta lança as diversas ferramentas 
que permitem personalizar seus cadernos de nota. 

NOTA:  As configurações da barra de ferramenta podem variar dependendo do 
modo que selecionou.

Para personalizar seu caderno de nota:

1. Na tela principal SuperNote, toque no caderno de nota que deseja 
personalizar. 

2. Toque na borda superior ou inferior da tela para lançar a barra de 
ferramenta. 

3. Para inserir a imagem de texto e arquivos de mídia, toque em Inserir e 
depois toque para selecionar uma opção. 
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4. Para selecionar a cor de texto, toque em Color (Cor) e toque para selecionar 
uma opção. 

5. Toque em Read-Only (Apenas leitura) e role nas laterais para ver as 
páginas no seu caderno de nota. 

Renomear seu caderno de nota
Para renomear seu caderno de nota:

1. Na tela principal SuperNote, toque em notebook para selecionar e lançar a 
barra de menu. 

2. Toque em  depois renomei o caderno de nota.  

3. Toque em qualquer lugar da tela para salvar o novo nome de arquivo do 
caderno de nota. 

Ocultar seu caderno de nota
Para ocultar seu caderno de nota:
1. Na tela principal SuperNote, toque em notebook para selecionar e lançar a 

barra de menu. 

2. Toque em  e depois em OK.

NOTA:  Para ver os cadernos de nota ocultos, toque em  na tela principal.
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1. Na tela principal SuperNote, toque em notebook para selecionar e lançar a 
barra de menu. 

2. Toque em  e depois em OK.

Excluir seu caderno de nota
Para excluir seu caderno de nota:
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Prevenção contra Perda de Audição
Para prevenir possível danos à audição, não escute níveis de volume altos por longos períodos.

 

Marca CE

Marca CE para dispositivos sem LAN/Bluetooth sem fio
A versão fornecida deste dispositivo está em conformidade com os requisitos das diretrizes da 
CEE 2004/108/CE “Compatibilidade Eletromagnética” e 2006/95/CE “Diretriz de Baixa Tensão”.

  
Marca CE para dispositivos com LAN/Bluetooth sem fio
Este equipamento está em conformidade com os requisitos da Diretriz 1999/5/CE do Parlamento 
Europeu e a Comissão de 9 de março de 1999 que rege os Equipamentos de Rádio e de 
Telecomunicações e o reconhecimento mútuo de conformidade.

Requerimentos de Exposição CE RF 

Medida SAR Máxima
Energia reduzida

Banda Posição SAR 10g 
(W/Kg)

GSM900 Corpo (Vão de 0mm)Vão de 0mm)0mm) 1,46
GSM1800 Corpo (Vão de 0mm)Vão de 0mm)0mm) 1,26
WCDMA Banda IBanda I I Corpo (Vão de 0mm)Vão de 0mm)0mm) 1,61
WCDMA Banda VIIIBanda VIII VIII Corpo (Vão de 0mm)Vão de 0mm)0mm) 1,29
WLAN 802.11 b/g/n (20M) Corpo (Vão de 0mm)Vão de 0mm)0mm) 0,678

Apêndice



Manual de Usuário do PC Tablet ASUS ��

Aviso de revestimento

IMPORTANTE! Para obter isolamento elétrico e manter a segurança elétrica do aparelho, um 
revestimento é aplicado por dentro do corpo deste Tablet ASUS, exceto onde estão localizadas 
as portas de entrada e saída.

Reciclagem ASUS/Serviços de Recolhimento
Os programas de reciclagem e recolhimento ASUS vieram de nosso compromisso com os mais 
altos padrões para proteção de nosso meio ambiente. Acreditamos em oferecer soluções para 
você ser capaz de reciclar com responsabilidade nossos produtos, baterias, outros componentes 
bem como materiais de embalagem. Visite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para 
informações detalhadas sobre reciclagem em diferentes regiões.

Energia total

Banda Posição SAR 10g 
(W/Kg)

GSM900
Corpo (Vão de 0mm)Vão de 0mm)0mm) 0,412
Corpo (Vão de 10.5mm)Vão de 10.5mm)10.5mm) 1,04
Corpo (Vão de 11mm)Vão de 11mm)11mm) 0,513

GSM1800
Corpo (Vão de 0mm)Vão de 0mm)0mm) 0,102
Corpo (Vão de 10.5mm)Vão de 10.5mm)10.5mm) 0,35
Corpo (Vão de 11mm)Vão de 11mm)11mm) 0,322

WCDMA Banda IBanda I I
Corpo (Vão de 0mm)Vão de 0mm)0mm) 1,148
Corpo (Vão de 10.5mm)Vão de 10.5mm)10.5mm) 0,588
Corpo (Vão de 11mm)Vão de 11mm)11mm) 0,43

WCDMA Banda VIIIBanda VIII VIII
Corpo (Vão de 0mm)Vão de 0mm)0mm) 0,208
Corpo (Vão de 10.5mm)Vão de 10.5mm)10.5mm) 0,511
Corpo (Vão de 11mm)Vão de 11mm)11mm) 0,295

Requisito de segurança de energia
Produtos com correntes elétricas nominais de até 6A e com peso superior a 3kg devem usar 
cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 ou H05VV-F, 2G, 
0.75mm2.
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Descarte correto

Risco de Explosão se a Bateria for Substituída por um Tipo Incorreto. 
Descarte de Baterias Usadas de Acordo com as Instruções.

NÃO jogar a bateria no lixo urbano. O símbolo de cesto de lixo com rodas 
cruzada indica que a bateria não deve ser colocada no lixo urbano.

NÃO jogue o PC Tablet no lixo municipal. Este produto foi reprojetado paraEste produto foi reprojetado para 
possibilitar a reutilização apropriada de peças e a reciclagem. O símbolo 
de uma lixeira assinalada com um X indica que o produto (equipamentos 
elétricos, eletrônicos e baterias com células que contém mercúrio) não devem 
ser colocados no lixo urbano. Verifique os regulamentos locais para o descarte 
de produtos eletrônicos.

NÃO jogue o PC Tablet no fogo. NÃO cause curto circuito nos contatos. NÃO 
desmonte o PC Tablet.

Fabricante: ASUSTeK Computer Inc.
Endereço:: No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado 
na Europa:

ASUS Computer GmbH

Endereço:: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
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EC Declaration of Conformity 
We, the undersigned, 

Manufacturer: ASUSTek COMPUTER INC. 
Address, City: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C. 

Country: TAIWAN

Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH 

Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN 

Country: GERMANY

declare the following apparatus: 
Product name : ASUS Vivo Tab RT 

Model name : TF600TG 

conform with the essential requirements of the following directives: 
2004/108/EC-EMC Directive 

 EN 55022:2010 
 EN 61000-3-2:2006 
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 

 EN 55024:2010 
 EN 61000-3-3:2008 
 EN 55020:2007+A11:2011 

1999/5/EC-R &TTE Directive 
 EN 300 328 V1.7.1(2006-10) 
 EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) 
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) 
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03) 
 EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03) 
 EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05) 
 EN 301 893 V1.4.1(2005-03) 
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) 
 EN 50360:2001 
 EN 50371:2002 

 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) 
 EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) 
 EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08) 
 EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) 
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) 
 EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05) 
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10) 
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-11) 
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-11) 
 EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05) 

2006/95/EC-LVD Directive
 EN 60950-1 / A11:2009 

EN 60950-1 / A12:2011 

 EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008 

 EN 60065:2002 / A12:2011 

2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008 

 EN 62301:2005 

Regulation (EC) No. 642/2009 

 EN 62301:2005 

Regulation (EC) No. 278/2009 

 EN 62301:2005 

Ver. 120601

CE marking

Declaration Date: Oct. 19, 2012 
Year to begin affixing CE marking:2012 

Position :  CEO
Name : Jerry  Shen

Signature :

(EC conformity marking)
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