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Caro cliente,
Agradecemos por ter comprado um produto Lenco. Qualidade e usabilidade são as nossas
maiores prioridades. Para poder desfrutar do tablet ao máximo, nós fabricamos este artigo
tendo em mente os mais altos padrões de qualidade, materiais, componentes e preocupação.

Por favor, leia atentamente as instruções de segurança e restrições nacionais antes de utilizar
o tablet. A Lenco não se responsabiliza por quaisquer danos consequenciais.
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Explicação dos símbolos:
Este símbolo indica que existe importantes instruções de manutenção no manual do
usuário que acompanha o aparelho.
Este símbolo indica que uma voltagem perigosa está presente no interior deste
aparelho, constituindo um risco de choque eléctrico ou danos pessoais.
ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR ESTE APARELHO

ATENÇÃO: NÃO RETIRAR NENHUM PARAFUSO OU OUTRO
COMPONENTE DO APARELHO PARA PREVENIR RISCO DE CHOQUE
ELÉCTRICO.



Instalar e usar o aparelho só como é descrito no manual do usuário.



Este aparelho necessita de ser usado em combinação com uma fonte de alimentação
tal como é descrito na tabela descritiva. Se não tiver a certeza de qual o tipo de fonte
de alimentação é usado em casa, consulte a sua empresa de energia.



Não usar cabos ou fichas danificadas ou lassas.



A tomada precisa de estar localizada perto do aparelho e de fácil acesso.



Verificar se as tomadas ou os cabos de extensão não estão sobrecarregadas.
Sobrecarga pode provocar curto-circuitos ou incêndios.



Puxar sempre pela ficha ao removê-lo da tomada.



Não puxar o cabo de alimentação. Isso poderá causar um curto-circuito.



Se observar fumo, uma acumulação excessiva de calor ou qualquer outro fenómeno
inesperado, deve desconectar a ficha da tomada imediatamente.



Desligar a ficha da tomada durante trovoadas.



Desligar a ficha da tomada quando o aparelho não esteja a ser utilizado por um
determinado tempo.



Não pisar ou apertar o cabo de alimentação.



Não colocar objectos pesados no cabo de alimentação ou em qualquer outro cabo pois
isso pode danificar o(s) cabo(s).



Manter o dispositivo longe das crianças! Ao brincarem com o cabo de alimentação, elas
podem ferir-se gravemente.



Manter o cabo de alimentação afastado de roedores e coelhos.



Certificar que todas as aberturas de ventilação estão desimpedidas em todos os
momentos, não cobrir ou bloquear.



Deixar 5cm (2 ") de espaço livre à volta do dispositivo.
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Certificar sempre se o dispositivo está bem ventilado.



Manter o dispositivo longe de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões,
velas e outros produtos de geração de calor.



Evitar usar o aparelho perto de fortes campos magnéticos.



Não usar este dispositivo quando possa ocorrer condensação.



Não utilizar este dispositivo perto de água ou outros líquidos.



Não utilizar este dispositivo perto de uma piscina.



Interferência electrostática pode interferir com a utilização normal deste dispositivo. Se
isso ocorrer, reiniciar o dispositivo de acordo com as instruções no manual do usuário.



O visor é feito de plástico e pode quebrar ao ser danificado. Cuidado com lascas de
plástico afiadas para evitar lesões.



Caso a unidade apanhe água, retirar imediatamente a ficha da tomada de corrente e
deixar secar o aparelho por 72 horas antes de tentar usá-lo novamente.



Retirar as baterias do dispositivo e/ou do controlo remoto se não estiverem a ser
utilizados há muito tempo.



Este dispositivo e os acessórios fornecidos contêm componentes sensíveis. Nunca
deixá-los cair, colocá-los no microondas, queimá-los ou pintá-los.



Não morder ou chupar o dispositivo e/ou os acessórios fornecidos.



Não inserir o dispositivo ou os acessórios fornecidos nas orelhas, boca ou outros
orifícios do corpo



Este dispositivo e/ou acessórios contêm peças pequenas que podem levar a um risco
de asfixia. Portanto, manter longe das crianças.



Ao conectar o dispositivo, se um conector não parece encaixar, não forçá-lo.



Ter cuidado ao usar este dispositivo quando está no trânsito, o som pode distrair a
atenção.

AVISO: A exposição prolongada a sons altos de leitores de música pessoais pode
levar à perda auditiva temporária ou permanente.
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Power on/off
Power on: Pressione e segure a tecla Power durante 5 segundos
Power off: Pressione e segure a tecla Power durante 5 segundos

Clique Power off

Clique OK
Bloquear /desbloquear ecrã: Pressione a tecla Power para bloquear / desbloquear o ecrã
Encerramento forçado: Em caso de não resposta do dispositivo, pressione a tecla Reset do
dispositivo para reiniciar à força.
Atenção: Não use o encerramento forçado a menos que seja necessário. Desligar o dispositivo
seguindo os passos do Power off.
Tecla Reset: Carregue nesta tecla para reiniciar o dispositivo.

Usar o touch screen
Um clique: Clique num ícone para seleccionar a opção que deseja.
Pressionar e segurar: Seleccione um ícone e segure para arrastá-lo para o ambiente de
trabalho.
Arrastar: Arraste sobre o ambiente de trabalho para alternar entre as diferentes interfaces.
 Para evitar riscar ou danificar o ecrã, nunca coloque nada sobre ele.

Interfaces
1. Ambiente de trabalho
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1: Ver todas as aplicações
2: Pesquisa no Google
3: Retroceder
4: Voltar ao ambiente de trabalho
5: Tecla de atalho para capturar a imagem do ecrã
6: Navegador
7: Câmara
8: Gestor de ficheiros
9: Tecla de atalho para volume 10: Tecla de atalho para o volume +
11: Aplicações de música
12: Estado 3G/WIFI
13: Estado da bateria
14: Mostrador das horas

2. Ecrã bloqueado

Se o tablet não for usado por um determinado tempo, pressione a tecla Power On e entre no
modo Standby. Existem dois modos Standby. Um é o modo dormir, neste momento o ecrã está
desligado. Pressione a tecla Power On novamente para entrar no modo sesta, como
demonstrado na imagem.
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Neste modo, clique e segure o ícone bloquear / desbloquear

, e aparecerá

identificadores nas posições A / B / C como demonstrado na imagem. Nesta interface, o ícone
da câmara está na posição A, o ícone desbloquear está na posição B, e o ícone do Google na
posição C. O sistema irá apresentar o actual caminho activo, como é demonstrado na imagem,
em que as ondulações na posição B mostram este tal caminho. Pode clicar e arrastar o ícone
bloquear / desbloquear para a posição B para desbloquear o ecrã, para a posição A para
activar a câmara, ou para a posição C para activar o navegador do Google.

Programas operacionais
1. Leitor

1. Clique em

para entrar na interface do leitor.

2. Selecione um ficheiro de vídeo para reproduzir e o sistema entrará na interface do
leito. Clique no ecrã para exibir o menu de controlo, como mostrado na imagem a
seguir para ajustar o vídeo como desejar (volume + / -, barra de progresso do leitor,
vídeo anterior, pausa / reproduzir, próximo vídeo, tamanho da tela e menu de retorno).
NOTA: O sistema versão 4.2 suporta modo de reprodução de vídeo multi-menu. Pode
simplesmente reproduzir o vídeo no ambiente de trabalho, selecionando o menu de
reprodução no ambiente de trabalho. Com esta função mais do que um vídeo pode ser
reproduzido ao mesmo tempo no mesmo dispositivo.
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2. Música

1. Clique no ícone da música para entrar na interface do leitor.
2. Selecione a música que quer reproduzir por faixa / álbum / artista / lista de
reprodução.
3. Clique anterior

4. Pode clicar em

Pausa

Próximo ícone para reprodução.

para voltar à interface anterior ou clique em

para voltar

ao ambiente de trabalho, enquanto a música continua a tocar. A interface é demonstrada tal
como na imagem abaixo:

3. Gravador

Clique no ícone

para entrar no modo de gravação (ver foto).
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Clique em

para iniciar a gravação e clique em

para pará-la. Clique em

para reproduzir o áudio gravado. Os ficheiros gravados são classificados de acordo com o
tempo de gravação. Pode escolher qualquer um para reproduzir. Na imagem acima, o
mostrador mostra a intensidade da onda sonora e o tempo mostra o tempo de gravação.

4. Câmera
A câmara pode ser usada para tirar fotografias ou para fazer vídeos.

Tirar fotografias



Toque

para tirar fotos. Todas as imagens são guardadas automaticamente.



No sistema versão 4.2, pode arrastar a foto tirada para o álbum diretamente. Ao entrar
no álbum a partir do modo câmera, pode visualizar até nove fotos em modo miniatura.



No sistema versão 4.2, pode retroceder para a interface da câmera, e pode arrastar a
interface para a frente em exibição e continuar a tirar fotos, sem a necessidade de
clicar em outras teclas para retroceder à câmera.



Pressione a tecla de retroceder ou tecla do ambiente de trabalho para sair da câmera.

Gravação de vídeo



Toque

para mudar para o modo de vídeo.



Toque

para iniciar a gravação.
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Toque

para parar a gravação. Todos os vídeos são salvos automaticamente.



Toque na miniatura para ver o filme



Mova o 0 para o + para aumentar o zoom.



Pressione

para mudar para a câmera frontal ou traseira.

5. Navegador

Clique no ícone

Número

para entrar na interface do navegador.

Função

1

Abre um novo separador

2

Fecha atual separador

3

Retrocede ou avança para o próximo site no histórico do navegador

4

Recarrega a página, se a página não poder ser recarregada, o símbolo é
substituído por um "X"

5

Campo para digitar o endereço web ou palavra-chave

6

Opções do navegador

7

Mostra os favoritos, histórico e páginas guardadas

8

Ativa um campo URL

9

Guarda o endereço da web atual como favorita

Nota: O sistema versão 4.1 incluí o navegador Google. Será pedido para selecionar o
modo navegador quando usá-lo pela primeira vez, e pode escolher qualquer um.

O novo ícone do navegador é
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6. Play Store

Abre

para visualizar e fazer download de aplicações.

Ao abrir a Play Store pela primeira vez, será pedido para entrar com a conta Google, (se não
tiver uma conta Gmail, pode candidatar-se a uma em http://gmail.google.com).

7. Calendário

Clique

, ícone do calendário.

Durante a execução do calendário pela primeira vez, será pedido para fazer login. Digite o seu
endereço de e-mail e password, clique em avançar e conclua as configurações de acordo com
o guia. Após estes passos, poderá usar o calendário.

Novo evento
1. Na interface do calendário, clique na data em que deseja adicionar um novo evento.
2. Selecione o horário do evento

Introduza os detalhes do evento em cada campo.

3. Clique em Concluído.
4. Pressione a tecla menu para selecionar a interface do calendário que deseja.
 Data de exibição em cinza significa que existem eventos.

8. Relógio

Clique no ícone do relógio

. Pode ver a data e hora atuais.

Despertador / Alarme
Pode definir mais do que um despertador ao mesmo tempo.

 Quando o ícone

aparece no ecrã significa que pelo menos um alarme está ativo.

Adicionar alarme / despertador

1. Clique no ícone relógio
2. Clique no menu

Adicionar alarme

3. Defina o alarme.
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* Se o repetir não for selecionado, o despertador será desligado depois de tocar.
4. Clique em Ativar relógio.
5. Clique em Concluir.
Fechar despertador
Quando a hora do alarme tocar chegar, uma janela com o nome do alarme irá aparecer.
Se quiser que o relógio toque novamente em 10 minutos, clique em pausa e tocar novamente.
Clique em Cancelar para interromper o alarme.

Ativar despertador/alarme
Se o alarme está definido para repetir, pode querer pausar no alarme em vez de excluí-lo.
1. Na interface do alarme, clique no ícone
2. Clique em

depois de ativar o alarme que deseja.

para reativar.

Editar o despertador/alarme

1. Clique no ícone do relógio

clique

2. Clique e digite o alarme que deseja editar

.
Editar.

Apagar o despertador/alarme

1. Clique no ícone do relógio

clique

.

2. Clique e digite o alarme que deseja apagar.
3. Clique em apagar alarme.

Clique em

para voltar ao ambiente de trabalho.

9. Calculadora

1. Clique no ícone da calculadora

.

2. Clique nos números e operações que quer calcular.
3. Clique em Limpar para limpar a entradas um por um, ou clique e segure Limpar para
limpar todas as entradas.
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10. Download

1. Clique no ícone download

.

2. Poderá ver o software que fez download e selecionar um para instalar.

11. Mapa
 Para utilizar esta função, certifique-se que tem acesso à Internet.

Quando tiver acesso à Internet, clique no ícone

para abrir o mapa que refere onde está

localizado. Pode procurar a informação que quiser, como mostrado na imagem.

12. Email
 São suportados POP3 e SMTP.
Adicionar conta de e-mail
Pode introduzir todos os endereços de e-mail que deseja usar no dispositivo.

1. Clique no ícone e-mail

.

2. Na interface da sua conta, clique em Seguinte.
3. Clique na opção endereço de e-mail
4. Na opção password

introduzir o endereço de email.

digite a password da conta.

5. Clique Concluído.
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6. Ajuste manual (opcional): o servidor irá selecionar o fornecedor (gmail.com, etc.)
automaticamente de acordo com a sua conta de e-mail. No entanto, se desejar alterar
as configurações do servidor, pode clicar em configurações manuais e fazer as
alterações.
7. Clique Seguinte.
8. Opcional: Introduzir nome da conta.
9. Introduza o nome que vai aparecer ao enviar mensagens

Clique em Concluído.

 Após a definição, se não conseguir conectar a uma conta de e-mail gratuito, por favor
verifique com o provedor de e-mail se o servidor suporta POP e SMTP.
Caixa de entrada

1. Clique no ícone e-mail

.

2. Se configurar só uma conta de e-mail, ele irá aberto diretamente. Se configurar mais
que uma conta, verá a listagem de todas.
3. Clique na conta de email que deseja abrir

Clique na caixa de entrada.

Abrir um e-mail
1. Na interface da caixa de entrada, clique num e-mail para abri-lo.
2. Clique num anexo (se existir) para permitir que uma aplicação correspondente possa
abri-lo, ou pode clicar em Salvar para salvá-lo para o cartão SD.
3. Se quiser responder, clique em Responder ou Responder a todos.
a. Introduza a mensagem que deseja responder na opção escrever e-mail.
b. Clique em Enviar para enviar o e-mail, também pode guardar como rascunho
sem enviá-la. O e-mail será apagado se não guardar ou enviar.
4. Para apagar um e-mail, clique em Apagar.
Escrever um novo e-mail
1. Na interface da caixa de entrada, clique no Menu

Escrever.

2. Clique na opção Enviar Para e escreva o endereço do recetor.
3. Se quiser utilizar o CC ou BCC para outros recetores, clique no menu
Adicionar cc e bcc, e em seguida insira o endereço de e-mail do recetor.
4. Introduza o assunto na barra de título.
5. Clique na opção escrever e-mail para introduzir as suas informações pessoais.
6. Se necessário, clique no menu

Adicionar anexo para adicionar ficheiros

anexados.
7. Quando acabar de escrever, clique no menu
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Enviar,

Editar conta de e-mail

1. Clique no ícone e-mail

.

2. Na interface da caixa de entrada, clique no menu

Configurações de conta.

3. Configure a conta de e-mail de acordo com as suas necessidades.

4. Clique em

para voltar à interface da caixa de entrada.

Apagar conta de e-mail
 Se tiver mais que uma conta, e se quiser apagar a conta padrão, o próximo na lista vai
se tornar padrão.

1. Clique no ícone e-mail

.

2. Na interface da caixa de entrada, clique no menu

Conta.

3. Clique e segure a conta que deseja apagar.
4. Na janela de opção de conta, clique em apagar conta.
5. Clique sim para confirmar que quer apagar.
Definir conta padrão
Deve sempre ter uma conta padrão. Portanto, se tiver mais de uma conta de e-mail, pode
selecionar uma como padrão.

1. Clique no ícone de e-mail

.

2. Na interface da caixa de entrada, clique no menu

Configurações da conta.

3. Clique conta padrão para selecioná-la.
Se apagar a conta padrão, o próximo na lista automaticamente será vista como padrão.

13. Gestão de ficheiros

Clique no ícone de gestão de ficheiros

para visualizar todos os ficheiros

guardados no dispositivo (memória interna, cartão SD, disco USB), e pode instalar aplicações
do Android para o seu dispositivo de uma forma rápida e conveniente.
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Copiar ficheiros entre dispositivos
Pode usar o navegador de ficheiros para copiar ficheiros entre o armazenamento externo,
armazenamento interno e PC. Para copiar um ficheiro para o dispositivo, é necessário em
primeiro lugar copiá-lo para o cartão SD ou disco USB.

1. Clique em

ou

para visualizar os ficheiros guardados no dispositivo de

armazenamento.
2. Clique e segure o ficheiro ou pasta que deseja copiar

Clique em Copiar.

Apagar um ficheiro

Clique e segure o ficheiro ou pasta que deseja apagar

clique em Apagar.

Definições
Wi-Fi
Bluetooth

Tráfego
Mais…

Modo
economia
energia
Som

de
de

Exibição

Armazenamento
Bateria
Aplicações
Usuário

Rede sem fios
Definição e gestão do ponto de acesso sem fios
(consulte a configuração de Wi-Fi para mais
detalhes).
Esta
função
é Definição e gestão dos sinais bluetooth. Permite
opcional
clicar no nome do dispositivo bluetooth, garantir
que o dispositivo é detetado por todos os
dispositivos próximos. Depois disso, todos os
dispositivos Bluetooth próximos podem ser
procurados.
Definição e gestão de tráfego de dados.
Hotspot portátil
Definição do Hotspot WIFI.
Ethernet
Configuração da rede com fios.
VPN
Configuração da rede VPN.
Rede móvel
Definição da rede 3G (consulte as configurações
de 3G para mais detalhes)
Dispositivo
Modo de economia de
energia
Volume

Tom de notificação
Tom de alerta para
bloqueio de ecrã
Brilho
Papel de Parede
Dormir
Tamanho da fonte

Ajustar o volume do media, despertador e
notificação.
Clique
e
deslize
para ajustar o volume e,
em seguida, clique em OK.
Selecionar o tom de notificação que quiser.
Tom de alerta quando o ecrã está bloqueado /
desbloqueado.
Clique e deslize
ajustar o brilho e em seguida clique OK.
Definição de papel de parede.
Ajustar tempo de dormir.
Ajustar o tamanho da fonte da interface.
Exibição do estado do armazenamento.
Exibição do estado da bateria.

para

Gestão e exibição do estado das aplicações no
dispositivo
Exibição da informação do usuário.
Pessoal
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Acesso
a
informações de
localização
Segurança

Idiomas
método
entrada

e
de

Mostrar a sua localização e a fonte de informações
sobre a localização.
Bloqueio do ecrã
Informação
do
usuário
Gestão do dispositivo
Armazenamento
de
credenciais
Idioma
Método de teclado e
entrada
Som
Rato/Touchpad

Cópia
segurança
Reset

de
e

Data e tempo
Funções
auxiliares
Opções
de
programação
Sobre o tablet
PC

Definição da segurança do ecrã
Configuração para exibir as informações do
usuário no ecrã
1.Adição ou exclusão de gestor de dispositivos.
2.Configuração
de
instalação
de
fonte
desconhecida AFK.
Gestão de aplicações de credenciais de acesso e
outras credenciais.
Definição do idioma padrão.
Definição do teclado padrão e método de entrada.
Definição dos parâmetros relevantes para funções
do som.
Ajuste da velocidade do rato.
1.Cópia de segurança/ restauro dos dados do
dispositivo.
2. Restauro das definições padrão.
Sistema
Definição ou ajuste do tempo e da data no
dispositivo.
Definição da rotação automática, fonte de exibição
e efeito de toque no ecrã.
Opções básicas para programação.
Exibição do estado do sistema, estado da bateria,
informações jurídicas, modelo, versão android,
versão núcleo e número de versão.

Configurações Wi-Fi
Muitas funções requerem conexão Wi-Fi, por isso sugerimos que use a rede Wi-Fi pré-definida.

1. Clique em

Configurações

Wireless e rede.

2. Permitir acesso Wi-Fi. O dispositivo irá pesquisar e listar todas as redes Wi-Fi
disponíveis automaticamente. O ícone ao lado do Wi-Fi significa que precisa digitar
uma password para se conectar a ele.
3. Clique na rede Wi-Fi que deseja conectar-se -> se existir password , precisa digitar a
senha -> clique em Conectar. Depois de se conectar à rede Wi-Fi, verá o ícone
no ambiente de trabalho .

4. Clique em

para voltar ao ambiente de trabalho.

 Se o Wi -Fi está definido para ser escondido, não vai ser pesquisado automaticamente.
Precisa de clicar em Adicionar rede Wi-Fi, e, em seguida, inserir as informações
necessárias para adicionar o Wi-Fi.
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Configurações 3G
1. Antes de se conectar a uma rede 3G, certifique-se que você está a usar uma placa
de rede 3G suportada pelo dispositivo. Este dispositivo só suporta cartão 3G USB
externo.
2. Depois de instalar o cartão SIM UIM à rede 3G, instale a placa de rede 3G no fio de
conexão USB OTG e, em seguida, conecte-se ao dispositivo.

3. Depois da placa de rede 3G estar conectado, clique em
Rede e sem fios

Configurações

rede móvel para as configurações de rede 3G.

4. Permita a rede móvel, marque Ativar o tráfego de dados

roaming de dados,

em seguida, selecione o nome do ponto de acesso, selecione Menu e selecione rede
disponível para acesso à rede 3G.
5. Dispositivo geral pode ser usado diretamente, mas para alguns dispositivos, o APN
precisa de ser criado e o acesso à rede deve ser definida antes da utilização.
Verifique, por exemplo, a União de rede 3G da China, em que as definições são as seguintes:
Nome: 3GWAP / APN: 3gnet / Proxy: não definido/Port: 80 / Username: não definido /
Password: não definido / Servidor: não definido / MMSC: não definido / MMS proxy: não
definido / MMS port: não definido / MCC:460 / MNC: 01 / Página autenticação: não definido /
Tipo APN: não definido / Protocolo APN: não definido

Após definir, será capaz de se conectar à rede 3G. Depois da conexão, verá o ícone

no

ecrã. Quando este ícone estiver em cinza, significa que o sistema está à procura da rede, e

quando ele estiver azul significa que a rede está conectada com sucesso. O ícone
significa que existem dados na transmissão.

Utilização de armazenamento externo
1. Usar disco USB
Insira o disco USB no cabo de conexão OTG -> em seguida, insira o fio de conexão
OTG na porta OTG USB do aparelho. Pode usar o disco de U quando estiver pronto.
* Não inserir e remover o disco USB repetidamente num curto espaço de tempo, caso
contrário o disco USB pode ser danificado.
2. Usar cartão SD
 O dispositivo suporta cartão de memória até 32GB.
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Inserir o cartão de memória no slot de cartão e pressione-o para baixo com o seu dedo,
a mensagem a Preparar para cartão SD será exibido no ecrã. Quando esta
mensagem desaparecer, significa que o cartão de TF está pronto, e pode usá-lo.
Retirar cartão SD

Feche todas as aplicações ou ficheiros no cartão.
cartão SD

clique

Configurações

Retirar cartão SD. Pressione o cartão suavemente e ele será ejetado.

Depois retiro-o.
 Não insira ou retire o cartão várias vezes num curto período de tempo, caso contrário,
poderá ser danificado.
 Recomendamos que use um cartão de marca conhecida, de modo a evitar
incompatibilidade.

Download, instalar / desinstalar aplicações
 Pode encontrar aplicações Android gratuitas e interessantes na internet. Só precisa de
abrir o navegador e procurar por " aplicações Android".
As aplicações do Android que comprar ou faça download poderão ser instalados através de

gestão de ficheiros de uma forma rápida e fácil.
1. Copie o ficheiro .apk que deseja instalar para o cartão SD ou disco USB

insira o

cartão ou ligue o disco USB ao dispositivo.

2. Clique no ícone de gestão de ficheiros

3. Clique em

ou

.

e localize a pasta em que o ficheiro .apk está

guardado.
4. Selecione o ficheiro .apk

Instalar. Após a instalação, o ícone da aplicação será

exibido na interface onde todas as aplicações são exibidas.
5. Clique para executar a aplicação diretamente, ou clique Concluir para voltar à
interface do gestor de ficheiros.
Download e instalar aplicação da internet
Pode fazer download de aplicações Android a partir da Internet ou outro mercado
online diretamente e instalá-los no dispositivo de forma rápida e cómoda.
1. Clique no ícone do navegador

para se conectar à internet.

20

2. Introduza o endereço e clique no link para download da aplicação que deseja fazer
download para o dispositivo.
3. Após o download, clique e segure o ficheiro (no interface do registo de downloads),
clique em Abrir

Instalar.

Desinstalar aplicações
Pode desinstalar qualquer aplicação android convenientemente.
1. Clique no menu

Configurações

Aplicações

2. Clique na aplicação que deseja desinstalar,

gerir aplicações.

Desinstalar.

3. Clique em Sim para desinstalar.

Ligação ao PC
1. Ligue o dispositivo a um PC e este dispositivo poderá ser utilizado como um
dispositivo de armazenamento móvel. Ao usar um cabo USB para ligar ao PC, conecte
uma extremidade do cabo à porta USB OTG do aparelho, e a outra extremidade à porta
USB do PC.
2. Após a ligação, o dispositivo irá mostrar de imediato o ícone
nele e selecione

, clique

, em seguida selecione Activar dispositivo USB. Agora pode

guardar os dados para o dispositivo através do PC, como mostrado na imagem a
seguir:

Carregar
Conecte uma extremidade do adaptador de energia à tomada, e a outra extremidade à
tomada de potência do dispositivo para carregar.
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Durante o carregamento, o ícone da bateria será
terminar, o ícone será

e quando o carregamento

.



Não deve carregar o dispositivo através de um cabo USB.



Ainda pode usar o dispositivo durante o carregamento, mas isso vai prolongar o tempo
de carregamento.



Usar o dispositivo pelo menos uma vez por semana.



Carregar totalmente a bateria regularmente.



Não manter a bateria vazia por muito tempo.

Precauções
Observe as seguintes precauções de segurança quando utilizar o dispositivo.


Não exponha o produto à chuva ou humidade diretamente.



Manter o aparelho longe da luz solar direta ou fonte de calor.



Proteger o cabo de alimentação. Ao conectar o cabo de alimentação, não o pisar,
colocar nada sobre ele ou pressioná-lo à força. Preste uma atenção especial à
protecção da ficha ou do cabo de alimentação.



Utilizar o adaptador de energia aprovado para o carregamento, o uso de outros
carregadores podem danificar o dispositivo.



Nunca desmontar ou reparar o dispositivo sem autorização.



Sempre tocar no ecrã com cuidado. Se quiser limpar as impressões digitais ou a poeira
do ecrã, use um pano macio, como um limpa-lentes, mas não use um pano grosso.



As imagens neste manual são apenas para fins de demonstração e podem diferir
do produto real.

Manter os seus dados pessoais e importantes em segurança.


Enquanto estiver a usar o tablet, certifique-se de fazer uma cópia de segurança de
todos os dados importantes. A Lenco não se responsabiliza por qualquer perda de
dados.



Quando quiser se desfazer do tablet, faça uma cópia de segurança de todos os dados
e, em seguida, reinicie o tablet para evitar o uso indevido das suas informações
pessoais.



Leia atentamente o ecrã de permissões ao fazer download de aplicações. Ser
particularmente cauteloso com aplicações que acessam muitas funções ou acessa uma
quantidade significativa de informações pessoais.



Verificar as suas contas regularmente para uso não aprovado ou suspeito. Se
encontrar qualquer sinal de mau uso das suas informações pessoais, entre em contato
com o seu fornecedor de serviços para apagar ou alterar as suas informações de
conta.
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No caso de perder ou ter sido roubado, alterar as senhas das contas para proteger as
informações pessoais.



Evitar o uso de aplicações de fontes desconhecidas e bloquear o tablet com um
padrão, password ou PIN.
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Serviço e suporte
Para informação: www.lenco.com
Para suporte: http_//lencosupport.zendesk.com
Lenco Helpdesk:
Alemanha

0900-1520530 (Chamada local)

Holanda

0900-23553626 (Chamada local + 1ct pm)

Bélgica

026-200115 (Chamada local)

França

0170480005 (Chamada local)

A Helpdesk está disponível Segunda a Sexta das 9AM até 6PM.
Ao entrar em contato com a Lenco, será sempre solicitado o modelo e o número de série do
produto. O número de série pode ser encontrado na parte de trás do dispositivo. Por favor,
anote o número de série:

Modelo: Kidztab-70
Número de série: ____________________
A Lenco oferece serviço e garantia de acordo com a lei europeia, o que significa que em caso
de reparação (durante e após o período de garantia), deve contactar o seu distribuidor local.
Por Favor, Anote: Não é possível enviar reparações para a Lenco directamente.
Importante nota: Se esta unidade for aberta ou acedida por um centro de serviço não-oficial, a
garantia expira.
Este dispositivo não é adequado para o uso de profissionais. Em caso de uso profissional,
todas as obrigações de garantia do fabricante será anulada.
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Este símbolo indica que o produto ou a bateria eléctrica não deve ser descartado
como lixo doméstico. Para assegurar o tratamento correcto dos resíduos do produto
e da bateria, eliminá-los de acordo com as leis locais aplicáveis que exijam
colectores de equipamentos eléctricos e baterias. Ao fazer isso, irá ajudar a
conservar os recursos naturais e melhorar os padrões de protecção ambiental e
eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos. (Directiva de desperdício de equipamentos
eléctricos e electrónicos). Quando vir um recipiente de resíduos com uma cruz sobre o produto
significa que se enquadra na directiva EU 2002/96/EC.

Produtos com a marcação CE estão em conformidade com a Directiva EMC
(2004/108/EC) e a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) emitida pela
Comunidade da Comissão Europeia.
Hereby, Grupo STL BV, Ankerkade 20 NL 5928 PL Vento, declara que este produto está em
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva
1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada em
https://lencosupport.zendesk.com/forums/22413161-CE-Documents
Este produto opera em 2400-2483,5 MHz e é designado apenas para ser usado dentro de um
ambiente normal do agregado familiar. Este produto é adequado para este fim em todos os
países da UE.
Android™ é uma marca comercial da Google Inc. A utilização desta marca está sujeito a
permissão do Google.
® Todos os direitos reservados

MEI EUROPA LDA
Linha Apoio: 800 200 092
Website: www.mei.pt
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