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CAPÍTULO 1

VISÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 Visão geral das funções
• Tela wide, sensível ao toque, de 8 polegadas, com alta resolução de 1280 x 768
pixels.
• Navegue na Internet por uma rede sem fio.
• Para sua conveniência, suporta os serviços mais populares de e-mail,
facilitando envio e recebimento de mensagens.
• A mudança do modo de leitura – paisagem para retrato – é realizada
automaticamente pelo sensor de gravidade, bastando apenas girar o produto.
• Dispõe de reprodutor de vídeo e música, bem como visualizador de imagens
e biblioteca.
• Equipado com microfone integrado que permite gravação de áudio.
• Suporta saída HDMI 1080p.
• Ajuste ECO permite que o brilho seja ajustado livremente.
1.2 Notas
• Não utilize esta unidade num ambiente demasiadamente quente, frio, úmido
e nem empoeirado. Não a exponha diretamente ao sol.
• Procure não usar esta unidade em ambiente sujeito a um grande campo
magnético ou energia estática.
• Evite que esta unidade sofra quedas ou grandes impactos físicos.
• O carregador deste produto não deve sofrer quedas nem ser imerso em
qualquer líquido.
• Nenhum objeto pesado ou com líquidos deve ser colocado sobre esta unidade.
• Nenhuma peça deste produto pode ser substituída pelo usuário. Não
desmonte esta unidade, caso contrário a garantia será perdida. Procure a
nossa rede de assistência técnica caso você precise de algum auxílio.
• A vida útil da bateria deste produto pode variar de acordo com as condições
e tempo de uso do produto.
• Não é permitida a substituição da bateria do produto fora dos nossos
postos de assistência técnica. A bateria pode explodir caso não seja trocada
corretamente. Entre em contato com a nossa central de atendimento.
• Recomendamos sempre utilizar o carregador que acompanha este produto.
A recarga da bateria através da porta USB conectada ao seu PC pode não
garantir carga total e estável.
• As baterias recarregáveis de lítio têm vida mais longa por sofrer menos com o
efeito memória do que as tradicionais baterias de níquel cádmio. De qualquer
forma, se você perceber degradação da bateria de lítio deste produto, entre
em contato com a nossa central de atendimento.
• A AOC não se responsabiliza pela perda ou exclusão de dados dos seus
produtos, resultado problemas com programas, mal funcionamento da bateria,
reparos fora da nossa rede de assistência técnica, acidentes e outras ações
que acarretem tal perda.
• O produto real pode ser diferente do descrito em função de atualizações do
sistema operacional e outros programas. Estas instruções são apenas para
fins informativos.
• Por ser um produto portátil, recomendamos que você faça back-up dos dados
regularmente.
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1.3 Conteúdo da embalagem
01 AOC Breeze Tablet MW0821 / MW0821 BR
01 Cabo mini USB / USB
01 Carregador 110 / 220V
01 Guia rápido
01 Certificado de garantia
Nota: os acessórios fornecidos com o produto podem variar sem prévio aviso.

1.4 Especificações técnicas
Especificações básicas
Sistema operacional

Android OS 2.3

Processador (CPU)

ARM Cortex-A8, Frequência da CPU até 1.2 GHz

Memória

512MB, DDR3

WLAN

WI-FI IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Bluetooth 2.1 + EDR

HDMI

Até 1080p através do conector mini C

Câmeras

Frontal de 2MPixels e posterior de 3MPixels

Capacidade de armazenamento 4GB de memória Flash integrada
Cartão de expansão

Cartão Micro SD até 32GB

Tela de LCD

Tela de 8 polegadas, TFT LCD, sensível ao toque (capacitiva –
toque múltiplo), com resolução de 1280 x 768 pixels

Saída de Áudio

Saída para fone de ouvidos estéreo. Alto falante integrado.

Especificações de energia
Corrente
Bateria

Corrente máxima em operação: 1A DC
Corrente máxima de carga: 1A DC
Bateria recarregável integrada de polímero de íon de lítio, 3.7V,
6000mAh
Entrada AC: 100-240V 50/60Hz Saída DC: 5V 2.5A

Carregador

Saída DC: 5V 2.5A
Corrente máx em operação e carga: 1,2A DC

Tempo de recarga

Recarga total em até 7 horas utilizando o carregador fornecido com
o produto, com a unidade desligada. O tempo de recarga pode variar
de acordo com o nível de energia que resta na bateria.
Nota: não deixe a bateria recarregando por mais de 12 horas

Autonomia (considerando
que a bateria esteja totalmente
carregada, numa condição
normal de temperatura)

Reprodução de áudio: aproximadamente 25 horas
Reprodução de vídeo: aproximadamente 6 horas
Navegação na Internet: aproximadamente 7 horas

Dimensões externas
Dimensões (L×P×A)

21,4 x 13,7 x 1,44 cm

Peso

508g (com bateria)

Saídas

USB e mini USB 2.0 de alta velocidade, fone de ouvidos 3.5mm,
mini HDMI

Ambiente de operação
Temperatura de operação

0°C ~ 40°C

Temperatura de armazenamento -20°C ~ 55°C
Umidade máxima

90% RH (sem condensação)

Nota: este produto não é suportado pelo Windows 2000 + SP1/SP2. O usuário deve instalar a atualização
SP3 ou superior. Não é garantida a reprodução de todos os formatos de vídeos. Mesmo se alguns formatos
tenham sido citados nas instruções, eles podem não ser reproduzidos adequadamente. Isto é normal.
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CAPÍTULO 2

TECLAS E APRESENTAÇÃO
A BC D

E

F

G

P

H
I
J
K
L
M
N
O

A- Tecla liga / desliga
B- Microfone integrado
C- Indicador de operação
D- Volume do alto falante (+ / -)
E- Câmera frontal
F- Tecla início: pressione para acessar a interface principal, segure pressionado
para visualizar os 8 últimos aplicativos utilizados
G- Tela sensível ao toque
H- Entrada para fone de ouvido
I- Porta USB (para conexão de dispositivo de armazenamento USB)
J- Porta mini USB (para conexão ao PC)
K- Reset
L- Slot para cartão de memória micro SD
M- Porta mini HDMI
N- Entrada da fonte de energia
O- Alto-falante externo
P- Câmera posterior
Nota 1: nas instruções, “Pressione” se refere a um toque em uma tecla e “Pressione e segure” se refere
a apertar uma tecla continuamente por 2 ou 3 segundos.
Nota 2: você pode utilizar, de acordo com a sua preferência, os ícones ou os botões para “Volume +/-”,
“Retorno à tela inicial”, “Menu” e “Retornar”.

Você pode fazer seleções de acordo com as suas preferências, e elas podem
não estar descritas nas seções abaixo.
7
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CAPÍTULO 3

CONFIGURAÇÃO FÁCIL

Quando você ligar o seu AOC Breeze Tablet pela primeira vez, a tela
“Configuração fácil” surgirá com opções para idioma, data/horário e
configuração de redes sem fio.

Acione “Click” para escolher o seu idioma.

Ao efetivar a escolha, o idioma escolhido será mostrado no “Idioma básico”. Acione
“Clique” para seguir para interface de ajuste de data, fuso horário e horário.
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Acione “Clique” para seguir para interface de configuração de redes sem fio
(Wi-Fi).

Pressione o botão do menu para acionar “Verificar” ou “Avançado” para redes
sem fio.
Verificar: busca as redes sem fio disponíveis e dentro do alcance.
Avançado:
1- Clique em “Avançado” para configurar a rede com IP.
2- Selecione “Usar IP estático” para configuração da rede, fornecendo dados
necessários para conexão de rede sem fio.

Depois da configuração, pressione o botão menu e clique em “Salvar” para sair
da interface de configuração de redes sem fio.
Atenção: se você selecionar IP dinâmico, você não precisa selecionar “Use
endereço de IP estático” para configurar rede. Clique na rede sem fio a qual você
deseja se conectar. Se abaixo da identificação da rede aparecer “Conectado”, a
conexão foi realizada com sucesso. Clique em “Fim” para finalizar a configuração
fácil.
Assim que a conexão à rede estiver estabelecida, você poder navegar na
Internet, verificar seus e-mails e outros serviços.

9
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CAPÍTULO 4

OPERAÇÕES BÁSICAS

4.1 Ligando
Segure a tecla LIG / DES pressionada por 2 segundos. A tela de inicialização
será mostrada durante aproximadamente 1 minuto. Após isto a interface de
destravamento aparecerá. Clique e arraste o ícone com cadeado para cima.
Assim que destravado, a interface principal aparecerá na tela.
4.2 Desligando
Em qualquer modo, segure a tecla LIG / DES pressionada por 2 segundos.
Aparecerão as opções para desligar o seu produto:
a. Clique em “Desligar”, para desligar esta unidade.
b. Clique em “Modo Silencioso”, para ligar ou desligar todos os sons, exceto
mídia e alarmes.
Nota 1: se a carga da bateria estiver baixa, o produto se desligará automaticamente.
Nota 2: se o produto estiver conectado ao carregador, desconecte e realize a operação novamente.
Nota 3: se o produto travar durante a operação, segure pressionada a tecla LIG / DES por 6 segundos
para que ele desligue.
Nota 4: durante a operação, segure pressionada a tecla LIG / DES por 1 segundo para que o produto
entre em modo de suspensão.

4.3 Rede
Para navegar na Internet, assegure-se que há sinais de redes sem fio na área
e realize a configuração para conexão de uma rede sem fio. Existem 2 formas
de entrar na interface “Rede sem fio e outras”:
a. Na interface principal, acione o botão menu e clique em “Configurações Rede
sem fio e outras”.
b. Na interface principal, clique no ícone
para acessar a interface de
configurações, e clique em “Configurações Rede sem fio e outras”.
Nota 1: para configurações detalhadas, veja o item 9.1 “Rede sem fio e outras”.

4.4 Travando o teclado
Durante o uso você pode travar o teclado e a tela sensível ao toque para evitar
operações acidentais.
Travando: pressione a tecla de LIG / DES
Destravando: pressione a tecla de LIG / DES. Depois que a tela acender
novamente, clique no cadeado no lado inferior direito e deslize para cima.
Assim que destravado, surgirá a imagem da interface principal.
4.5 Reset
Se o produto travar durante a operação, você pode apertar reset na lateral do
produto, para reiniciar o sistema.
Nota: durante operação normal, não utilize o reset para desligar o seu Breeze.
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4.6 Conectando a um PC para transferência de arquivos
Conectando: quando o produto estiver ligado, utilize o cabo mini USB / USB
fornecido com o produto, inserindo o conector menor no Breeze e o maior no PC.
Para transferência de arquivos e utilização como disco removível clique no
ícone “Ativar armazenamento USB” no canto inferior direito da tela do seu tablet.
Ao aparecer a indicação “Desativar armazenamento USB” a conexão está
estabelecida.
Depois que a conexão estiver completa aparecerão dois drives no PC. Um deles
corresponde a memória interna e o outro ao cartão mini SD (caso este esteja
instalado no seu Breeze). A partir daí, já é possível realizar transferências entre
os dispositivos de músicas, filmes, etc, diretamente, sem a necessidade de
utilizar outros programas.
Desconectando: clique no ícone de “Remover hardware com segurança” que está
no canto inferior direito da tela do seu PC, para remover o dispositivo de forma
segura. Se estiver utilizando um Macintosh, clique em “Ejetar drives” no desktop.
Nota: depois que o produto estiver conectado ao PC você ainda poderá navegar na Internet, mas não será possível
reproduzir vídeos, músicas, imagens, nem realizar gravação de voz envolvendo o cartão de memória micro SD caso
esteja instalado.

4.7 Ajuste do volume
Mídia: ajusta volume para execução de músicas e vídeos.
Alarme: ajusta volume do alarme.
Notificação: ajusta o volume dos alarmes de notificações.
4.7.1 Ajustando o volume de mídia
Há duas formas para você ajustar o volume de mídia:
- em qualquer interface, pressione a tecla de volume +/- na parte superior do
produto.
- na interface principal, pressione o botão menu, dê um toque em “Configurações
Som Volume”, toque na barra do volume de mídia para ajustar o nível desejado
depois que a tela de volume surgir.
4.7.2 Ajustando o volume do alarme
Há duas formas para você ajustar o volume do alarme
- na interface principal, pressione o botão menu, dê um toque em “Configurações
Som Volume”, toque na barra do volume do alarme para ajustar o nível
desejado depois que a tela de volume surgir.
- na aplicação de alarme, toque no botão menu, dê um toque em “Configurações
Volume de alarme”, toque na barra de volume do alarme para ajustar o nível
desejado de volume.
4.7.3 Ajustando o volume das notificações
- na interface principal, pressione o botão menu ,dê um toque em “Configurações
Som Volume”, toque na barra do volume de notificações para ajustar o
nível desejado depois que a tela de volume surgir.
11
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4.8 Carregando a bateria
Quando a bateria estiver baixa, utilize o carregador fornecido junto com o produto
para recarregá-la.
1. Se o produto for ligado durante a recarga, a barra de status mostrará o ícone
de carga ( ). Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone de carga
total ( ) será mostrado na barra de status.
2. Se o produto for desligado durante o processo de recarga, um grande ícone
no formato de uma bateria será mostrado na tela. Quando a bateria estiver
totalmente carregada, o ícone de carga total ( ) será mostrado.
Nota 1: verifique a porcentagem da carga da bateria pelo caminho “Configurações Sobre o dispositivo
Status Nível da bateria”.
Nota 2: para estender a vida da bateria, evite recarregá-la com frequência, quando ela estiver ainda
bastante carregada (por exemplo: mais de 90%). Não é recomendável recarregar a bateria nesta situação.
Se isso ocorrer, a porcentagem mostrada pode não ser 100%. Isto é normal.
Nota 3: para garantir o perfeito funcionamento do produto, recarregue quando a bateria estiver baixa.

4.9 Operações da tela sensível ao toque
Dica: a tela usada neste produto é capacitiva (toque múltiplo). Você
pode operá-la usando a ponta dos dedos. Você pode usar os botões ou
tocar nos ícones correspondentes às funções.
Toque
Toque com a ponta dos dedos para acionar ícones e botões sobre a tela, bem
como o teclado virtual.
Toque e segure
Pressione o botão ou ícone continuamente até que outras opções apareçam.
Deslize
Toque e deslize seu dedo sobre a tela. Deslize sobre a tela para cima, para baixo
ou para os lados para visualizar listas, trocar páginas, adiantar ou retroceder
fotografias.
Toque múltiplo
Quando estiver navegando na internet ou visualizando imagens você pode
proceder as operações:
Zoom -: toque na tela com dois dedos abertos e os junte
Zoom +: toque na tela com dois dedos juntos e os separe
4.10 Saída HDMI
Quando o produto estiver ligado, utilize um cabo mini HDMI / HDMI, inserindo o
conector menor no Breeze e o maior numa TV, monitor ou projetor. Desta forma
surgirá o menu HDMI, selecione a resolução desejada.
Nota: quando estiver em modo HDMI, não será possível o controle do sistema por mouse e teclado USB
nem mouse e teclado Bluetooth.

4.11 Botão de busca
Na interface principal, pressione o botão menu e toque o botão de “Pesquisar”
para pesquisar a informação desejada utilizando o explorador.
12
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CAPÍTULO 5

CARACTERÍSTICAS COMUNS

5.1 Alternando modo de visualização entre retrato e paisagem
1. Na interface “Configurações”, toque “Configurações Tela Girar tela
automaticamente”. Quando o símbolo “√ ” ficar verde, a função de girar tela
automaticamente está ligada. Quando o símbolo “√ ” ficar cinza, a função girar
tela automaticamente está desligada.
2. Quando a função de girar tela automaticamente estiver ligada, segure o
produto na posição vertical e o gire para direita ou esquerda. Ao completar o
movimento de 90º, deixando-o na horizontal, o sensor de gravidade integrado
detectará esta ação e automaticamente mudará do modo retrato para paisagem.
Da mesma forma, gire de volta para a posição vertical, e o sensor detectará
automaticamente a ação e mudará o modo paisagem para retrato.

Dica: o sensor de gravidade detecta movimentos nas quatro direções da tela.
Nota 1: se o produto for colocado sobre uma superfície plana, na horizontal, a tela não será rotacionada
mesmo que você gire o produto.
Nota 2: em algumas interfaces, tais como a principal, execução de vídeo e música e vídeo online, o sensor
de gravidade será desligado, portanto a rotação automática da tela não acontecerá.

5.2 Utilizando o teclado virtual
Ao tocar qualquer caixa de entrada de texto, o teclado virtual aparecerá como
mostrado abaixo. Utilize este teclado para digitar os caracteres.
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5.2.1 Teclado Android
A

B
C
D

E

A - Caixa de entrada de texto: mostra o texto digitado. Toque e segure esta caixa
para mostrar o menu de edição para copiar, recortar e colar textos. É possível
você também alternar entre os modos de entrada.
B - Toque neste botão para utilizar letras maiúsculas. Toque rapidamente duas
vezes para utilizar apenas letras maiúsculas e depois toque novamente para
voltar às letras minúsculas.
C - Toque este botão para alternar entre os teclados numérico, de símbolos
e alfabético. Nos teclados numérico e de símbolos, toque no botão ALT para
símbolos especiais tais como ~, ±, ÷, × e outros.
D - Toque para inserir um espaço.
E - Toque para excluir o caractere à esquerda.
Dica: durante a entrada de dados, você pode mover o cursor tocando
na posição desejada.
5.2.2 Editando texto
O texto digitado nas caixas de entrada pode ser editado. Para isso, toque e
segure a linha de texto para abrir o menu de edição. Toque nas opções para de
acordo com a sua necessidade:
Selecionar palavra
Selecionar tudo
Recorta
Copiar
Colar
Modo de inclusão
Adicionar “*” ao dicionário

Seleciona uma palavra
Seleciona todo o texto digitado
Recorta o texto selecionado
Copia o texto selecionado
Cola o texto copiado ou recortado
Seleciona o modo de inclusão
Adiciona o texto selecionado ao dicionário

5.3 Painel de notificações
O ícone de notificações aparecerá sempre que uma mensagem for recebida,
que o PC for conectado, que uma música seja tocada, etc. Você pode abrir o
painel de notificações para verificar as mensagens recebidas.
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5.3.1 Abrindo o painel de notificações
Quando o ícone de notificações aparecer na barra de status (canto superior
esquerdo da tela), toque e segure na barra e deslize seu dedo para baixo, de
forma a abrir o painel de notificações.
Dica: na interface principal, pressione o botão menu e toque em
“Notificações” para abrir o painel de notificações.
5.3.2 Fechando o painel de notificações
Toque e segure a barra inferior do painel de notificações e deslize seu dedo
para cima. Você também pode pressionar o botão retornar.
5.4 Aplicações executadas recentemente
Segure pressionado o botão “Início” para que sejam mostrados os últimos
8 aplicativos executados. Toque no ícone na tela para abrir o aplicativo
correspondente.

5.5 Mudando o papel de parede
Na interface principal, pressione o botão menu e toque em “Papel de parede”,
escolhendo entre as opções “Papéis de parede animados”, “Navegador de fotos”
ou “Papéis de parede”.
5.6 Controle de energia
Na interface principal, toque e segure em qualquer lugar da tela para aparecer o
menu “Adicionar na tela”, e toque em “Widgets Controle de energia” para ir para
a interface de controle de energia, como mostrado abaixo:
A

B

C

D

A: Liga / desliga rede sem fio Toque para ligar ou desligar a rede sem fio
B: Bluetooth
Toque para ligar ou desligar o Bluetooth
Toque para permitir que a rede sem fio possa ser
C: Botão de sincronismo
utilizada com outros programas
D: Ajuste de brilho
Toque para ajustar a intensidade de brilho da tela
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CAPÍTULO 6

INTERFACE PRINCIPAL

Certifique-se que há uma conexão de rede sem fio estabelecida para uso
das funções descritas a seguir.
6.1 Interface Principal
E

C

FG H

I

J

K

L

A
D

B

M

N

O

A. Notificações

Toque na barra de tarefas para que a data seja mostrada. Toque, segure e
deslize para baixo para visualizar o painel de notificações.

B. Opção para pesquisa
Toque para escolher uma opção de pesquisa.
rápida
C. Caixa de pesquisa

Toque para abrir o teclado virtual.

D. Busca por voz

Toque para dar o comando de pesquisa por voz.

E. Botão “Início”

Toque neste ícone para voltar para a interface principal.

Depois que uma conexão de rede sem fio for estabelecida, o ícone de indicação
F. Indicador do sinal de
de intensidade de sinal aparecerá. Quando a rede Wi-Fi for desconectada,
rede sem fio (Wi-Fi)
este ícone desaparecerá.
G. Bateria

Indica o nível de carga da bateria.

H. Horário

Indica o horário do sistema.

I/J. Ajuste do volume

Toque para ajustar o volume.

K. Retornar

Toque para retornar ao nível anterior.

L. Botão do menu

Toque neste ícone para abrir o menu correspondente.

M. Interface principal

Interface principal.

N. Aplicações

Toque neste ícone para abrir a interface de “Aplicações”.

O. Mudança de interface

Toque para mudar de interface. Toque e segure para que apareçam as
miniaturas de todas as interfaces.
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6.2 Interface de aplicativos
Toque no ícone
no lado direito da interface principal para abrir a interface de
aplicativos, como mostrado abaixo:

6.3 Navegador
Utilize o Navegador para se divertir numa experiência cheia de cores na Internet.
Você também pode acessar notícias, previsão do tempo, informações sobre
trânsito, esportes e muito mais.
6.3.1 Abrindo o Navegador
Na interface principal, toque no ícone “Navegador” para abrir uma página na
Internet.
Dica: quando você tocar num link de uma página da Internet que esteja
numa mensagem ou e-mail, o navegador se iniciará automaticamente.
6.3.2 Entrando numa página na Internet
1. Digite o endereço do site (URL) utilizando o teclado virtual.
2. Toque no botão “Ir” no canto inferior direito do teclado para abrir a página.
6.3.3 Configurando a página inicial do Navegador
1.Pressione o botão menu e toque em “Mais Configurações Definir página
inicial”.
2.Digite a URL da página desejada como inicial ou toque em “Usar a página atual”,
depois toque “OK”. Toque no botão Retornar, para retornar à página anterior.
Pressione o botão menu, e toque em “Janelas” para fechar a página atual do
navegador e você irá para página configurada como inicial.
6.3.4 Navegando numa página da Internet
O navegador dispõe de diversas funções, possibilitando que você navegue na
Internet como se estivesse num PC:
- Você pode abrir simultaneamente diversas páginas e escolher uma delas
para navegar;
- Você pode deslizar o seu dedo para acessar outras áreas da página;
17
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- Você também pode dar “Zoom +” ou “Zoom –” numa página para facilitar a
navegação;
- Pressione o botão retornar para voltar para a página anterior;
- Pressione o botão menu para acessar as opções disponíveis.
Abrindo uma nova janela no navegador
Você pode abrir diversas janelas no navegador, permitindo que você navegue
facilmente entre diversos sites. Você pode abrir até 8 janelas simultaneamente.
Para abrir uma nova janela, pressione o botão menu e toque em “Nova janela”
para abrir uma janela no navegador e ir para a página atual.
Dica: se mais de 2 páginas do navegador estiverem abertas, pressione
o botão menu e toque em “Janelas” para adicionar uma nova.
Alternando as janelas já abertas no navegador
1. Alternando as janelas já abertas no navegador.

2. Toque na URL mostrada na lista de páginas abertas para selecioná-la. Toque
no “X” para fechar as janelas abertas que aparecem na lista.
Selecionando um link numa página da Internet
O link selecionado será inserido numa caixa laranja.
• Toque para abrir a página.
• Toque e segure para abrir o menu com diversas opções, tais como abrir,
abrir em uma nova janela, colocar nos favoritos, salvar o link, compartilhar
e copiar a URL.
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Localizar um texto numa página da Internet

1. Quando estiver navegando numa página, pressione o botão menu e toque
em “Mais Localizar na página”.
2. Digite o texto a ser localizado. Depois que o texto for digitado, os locais nos
quais ele for localizado na página serão destacados por uma sombra verde.
Toque
ou
para ir para a próxima ocorrência ou para a anterior. Toque
para encerrar a busca.
6.3.5 Gerenciando os favoritos
Você pode salvar as suas páginas favoritas enquanto navega. Na interface do
navegador, pressione o botão menu e toque “Favoritos” para abrir a interface de
gerenciamento dos favoritos, onde você encontrará 3 abas: “Favoritos”, “Mais
visitados” e “Histórico”.
Adicionando um favorito
1. Abra a página que você deseja adicionar como favorita.
2. Há três diferentes formas para você adicionar um favorito:
• Pressione o botão menu, toque em “Favoritos”, depois toque “Adicionar
favorito” no topo da interface de favoritos.
• Na aba de favoritos, pressione o botão menu e toque em “Adicionar última
página visualizada aos favoritos”.
• Pressione o botão menu, toque em “Mais” e toque em “Adicionar favorito”.
3. Edite o nome se necessário e toque em “OK” para adicionar aos favoritos.
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Abrindo um favorito
1. Na interface do navegador, pressione o botão menu, toque em “Favoritos”
2. Na interface do navegador realize uma das ações abaixo para abrir um favorito:
• Toque no item que deseja abrir;
• Toque e segure o favorito que deseja abrir, toque em “Abrir” ou “Abrir uma
nova janela”.
Editando Favoritos
1. Na interface do navegador, pressione o botão menu e toque em “Favoritos”.
2. Na interface dos favoritos, toque e segure o link que você deseja editar.
3. Toque “Editar favorito” nas opções mostradas na janela de edição de favoritos.
4. Digite as modificações desejadas e toque “OK” para finalizar a edição.
Utilizando favoritos
Em qualquer aba, toque e segure um link na lista para abrir as opções de ações:
abrir, abrir em uma nova janela, adicionar favorito, compartilhar link, copiar
endereço do link, remover do histórico e definir como página inicial.
6.3.6 Outras funções
Na interface do navegador, pressione o botão menu e toque em “Mais” para
acessar outras operações: adicionar favorito, localizar na página, selecionar
texto, informações da página, compartilhar página, downloads e configurações.
Opções de configurações:
Configurações do conteúdo da página
Tamanho do texto

Muito pequeno, pequeno, normal, grande e enorme podem ser
selecionados

Zoom padrão

Longe, médio e perto podem ser selecionados

Abrir em visão geral

Fornece uma visão geral das páginas abertas recentemente

Codificação do texto

Seleciona o tipo de codificação do texto

Bloquear janelas pop-up

Selecione caso queira que as janelas de pop-up sejam bloqueadas

Carregar imagens

Mostra as imagens nas páginas navegadas na Internet

Ajustar automaticamente

Ajusta as páginas no formato da tela

Apenas modo paisagem

Mostra as páginas apenas na maior dimensão da tela, em formato
paisagem

Ativar JavaScript

Ativa linguagem JavaScript

Ativar plug-ins

Permite plug-ins na página

Abrir em segundo plano

Abre novas janelas do navegar atrás da atual

Definir como página inicial

Define endereço como página inicial
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Configurações de privacidade
Limpar cache

Limpa o conteúdo da memória cache local e dados

Limpar histórico

Limpa o histórico do navegador

Aceitar cookies

Permite que os sites gravem e leiam informações dos cookies

Limpar dados de cookies

Limpa todos os cookies do navegador

Lembrar dados de formulários Permite manter dados de formulários para uso posterior
Limpar dados de formulários

Limpa todos os dados de formulários

Ativar localização

Permite que os sites acessem sua informação de localização

Limpar acesso ao local

Limpa localização para os sites

Configurações de segurança
Lembrar senhas

Armazena nomes de usuários e senhas de sites

Limpar senhas

Limpa todas as senhas armazenadas

Mostra aviso de segurança

Mostra aviso que há problemas de segurança no site

Configurações avançadas
Definir mecanismo de
pesquisa

Seleciona o mecanismo de pesquisa

Configurações do site

Visualiza configurações avançadas de sites

Redefinir para o padrão

Limpa todos os dados do navegador e retorna às configurações padrão

Usar agente

Seleciona agente

6.4 Executor de vídeos
Na interface principal, toque “Executor de vídeos” para acessar a lista de arquivos
de vídeo.
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6.4.1 Executando um vídeo
Deslize o dedo sobre a lista de arquivos para encontrar o vídeo que você deseja
executar, depois o toque para execução.

K
I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

Toque na tela para abrir o menu oculto:
A. Adicionar marcador
B. Ajuste de brilho da tela
C. Toque: arquivo de vídeo anterior
Toque e segure: retrocesso rápido
D. Pausa / tocar
E. Toque: próximo arquivo de vídeo
Toque e segure: avanço rápido
F. Ajuste o tamanho da tela: clique neste botão para ajustar o formato da tela:
Original, tela cheia, 16:9 ou 4:3
G. Retorna à lista de vídeos

H. Mais

Excluir marcador e tocar
desde o início

Toque nesta opção para excluir o marcador e reproduzir
o vídeo desde o início

Excluir marcador

Excluir o marcador e continuar reproduzindo o vídeo

Modo de reprodução

Selecione o modo de repetição

Ajuda

Dicas sobre os botões de função

Voltar

Retornar à interface de execução

I/J. Aumenta / diminui volume
K. Barra de Toque em qualquer posição da barra para pular para esta posição; toque e segure para
execução
mover para qualquer posição da barra e continuar a execução
Nota 1: leva um tempo maior para executar um arquivo de vídeo maior. Converta arquivos de vídeo que excedam
a resolução máxima suportada pela unidade.
Nota 2: para algumas fontes de vídeo, se uma pequena parte do arquivo estiver danificada, poderá não ser executada
pela unidade. Converta no PC e execute o arquivo convertido.
Nota 3: não é garantido que este produto seja capaz de executar todos os formatos de vídeo.

6.4.2 Excluir um vídeo
Na lista de arquivos de vídeo, toque e segure o arquivo que você deseja excluir.
Toque “Excluir Sim” para excluir o arquivo de vídeo.
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6.5 Reprodutor de áudio
Na interface principal, toque “Reprodutor de áudio” para abrir a lista de arquivos
de áudio.

Artistas

Ordernar por “Artista”

Álbuns

Ordenar por “Álbum”

Músicas

Exibir todas as músicas armazenadas na memória interna e no cartão de memória externa

Listas

Exibir as listas de execução

Em reprodução Ir para a música sendo executada no momento

6.5.1 Listas
Na lista de arquivos de música, toque “Listas” para ir para as listas de execução.

Toque e segure em “Adicionada recentemente” para reproduzir ou editar o tempo
da lista “Adicionada recentemente”. Na lista de arquivos de músicas, toque e segure
uma música ou uma pasta, depois toque em “Adicionar à reprodução” para adicionar
a música a uma nova lista de execução ou à outra.
Dica: você não pode excluir a lista “Adicionado recentemente”.
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6.5.2 Reproduzindo áudio
Toque na música que você deseja executar para ir para a interface de execução.
A

B

C

D

E
F
G

H

A. Lista

Toque para abrir a lista de execução.

B. Aleatório

Reproduz músicas de modo aleatório.
Executa todas as músicas do diretório atual uma vez.

C. Modo de execução

Para depois do final da execução da música.
Executa repetidamente a música selecionada.

D. Informação do arquivo

Quando estiver conectado à Internet, toque para verificar
informações sobre a música que está sendo executada no momento.

E. Anterior / retrocesso rápido
Toque: alterne para a música anterior.
Toque e segure: retrocesso rápido
F. Pausa / tocar

Toque para pausar ou executar uma música.

G. Seguinte / avanço rápido
Toque e segure: avanço rápido

Toque: alterne para a música seguinte.

H. Barra de execução

Toque em qualquer posição da barra para pular para esta posição;
toque e segure para mover para qualquer posição da barra e
continuar a execução.

6.5.3 Efeitos de som
Na interface do reprodutor de música, pressione o botão menu e toque em “Efeitos
de som” para abrir a interface de configuração dos efeitos de som.
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Toque “Modo e EQ do usuário” para ir para a respectiva interface. Defina seu
efeito preferido selecionando com o seu dedo na barra de efeitos sonoros.

Nota: alguns arquivos de áudio MP3 / WMA são especificamente codificados e podem não ser reproduzidos
por este produto. Converta-os usando alguma ferramenta de conversão de áudio e reproduza os arquivos
convertidos nesta unidade.

6.6 Navegador de fotos
Na interface principal, toque em “Navegador de fotos” para ir para a lista de
arquivos de imagem.

Dica: o sistema automaticamente buscará todas as imagens na memória
interna ou externa me as exibirá como pastas.
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6.6.1 Navegando nas imagens
No diretório, toque nas imagens as quais você quer navegar para abrir a interface.

A

B

C D

A. Apresentação de slides

Navegue automaticamente nas suas fotos.

B. Menu

Toque para exibir as opções do menu.

C. Zoom -

Toque para diminuir a imagem e retornar ao tamanho original.

D. Zoom +

Toque para aumentar o tamanho da imagem. Com o “Zoom +” aplicado,
você pode deslizar a imagem para cima / baixo, esquerda / direita,
tocando e deslizando o dedo.

Dica: quando estiver navegando nas suas imagens, você pode deslizar
rapidamente seu dedo para a direita ou esquerda, para ir para a foto
anterior ou seguinte.
Compartilhar

Compartilhe a imagem através do Picasa, Bluetooth ou pelo Gmail.

Excluir

Excluir a imagem atual.

Detalhes

Exibir detalhes da imagem tais como nome do arquivo, formato, resolução, etc.

Definir como

Definir a imagem atual como papel de parede da interface principal.

Cortar

Recortar a imagem.

Girar para a esquerda

Girar a imagem 90º no sentido anti-horário. Toque neste botão para girar a
imagem 90º, 180º, 270º e retornar para a posição original.

Girar para a direita

Girar a imagem 90º no sentido horário. Toque neste botão para girar a
imagem 90º, 180º, 270º e retornar para a posição original.
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6.6.2 Operações com arquivos de imagem
Na lista de imagens, toque e segure uma imagem ou pasta para exibir o menu de
operações.

Selecionar todos

Selecione todas as imagens. Depois da seleção você pode compartilhar, excluir
ou girar as imagens selecionadas.

X Itens

Mostra o número de imagens selecionadas.

Desmarcar tudo

Cancela a seleção de todas a imagens.

Compartilhar

Compartilhe a imagem através do Picasa, Bluetooth ou pelo Gmail.

Excluir

Excluir a imagem atual.

Girar para a
esquerda

Girar a imagem 90º no sentido anti-horário. Toque neste botão para girar a
imagem 90º, 180º, 270º e retornar para a posição original.

Girar para a direita

Girar a imagem 90º no sentido horário. Toque neste botão para girar a imagem 90º,
180º, 270º e retornar para a posição original.

6.7 Câmera
Na interface de aplicações, toque em “Câmera” para entrar na respectiva interface.
Deslize o indicador entre os ícones
e
para alternar entre a câmera
fotográfica e filmadora. Toque no ícone
para tirar uma foto, iniciar ou terminar
uma filmagem. Toque no ícone
, depois toque em “Frontal” e “Posterior” para
alternar entre a câmera frontal e a posterior.
Fotos

Vídeos

Tamanho da imagem (pixels)

Resolução

3M

2048 X 1536

2M

1600 X 1200

1M

1024 X 768

Câmera

Posterior

Frontal

Modo

Duração

Resolução

Alta

30 minutos

800 X 600

Baixa

30 minutos

600 X 480

MMS (Baixa)

30 segundos 600 X 480

YouTube (Alta)

10 minutos

800 X 600

Alta

30 minutos

800 X 600

Baixa

30 minutos

320 X 240

MMS (Baixa)
YouTube (Alta)

30 segundos 320 X 240
10 minutos

800 X 600

Nota: você pode visualizar e editar fotografias e vídeos no seu computador, seguindo o caminho AOC
TABLET(X:)\sdcard\DCIM\Camera\
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CAPÍTULO 7

APLICATIVOS

Na interface principal, toque em
na barra lateral para ir para a interface de
“Aplicativos” na qual serão mostrados todos os aplicativos que estão instalados no
produto. Toque em
para retornar à interface principal.

7.1 Movendo o ícone de um programa na interface
Para mover o ícone de um programa para outras interfaces, toque e segure o
ícone do programa a ser movido e a tela irá para outra interface. Neste momento,
posicione o ícone na posição desejada e solte.
7.2 Excluindo um ícone de programa
Na interface de aplicativos, toque e segure no ícone do programa que você
deseja excluir. Quando o símbolo
aparecer na lateral direita, arraste o
ícone até o símbolo e solte para excluí-lo.
7.3 Restaurando o ícone de um programa
Toque e segure em qualquer local na interface principal, toque em “Atalhos
Aplicativos” e toque no ícone do programa a ser restaurado.
7.4 Adicionado o ícone de um programa
Toque e segure em qualquer local na interface principal, toque em “Atalhos
Aplicativos” e toque no ícone do programa que você deseja adicionar, ou
pressione o botão menu e depois toque “Adicionar Atalhos Aplicativos” e
toque no ícone do programa a ser adicionado.
7.5 Adicionando um widget
Toque e segure em qualquer local na interface principal, toque em “widgets” e
toque no ícone do widget a ser adicionado à interface principal.
7.6 Criando uma pasta
Crie uma pasta na interface para reunir ícones de aplicativos e controles. Toque
e segure em qualquer local da interface principal, toque em “pastas” para criar
uma pasta na interface. Toque, segure e arrraste o ícone do programa ou controle
para cima da pasta criada.
Dica: para excluir uma pasta, faça o mesmo procedimento descrito no
item “deletando um ícone de programa”.
7.7 Renomeando uma pasta
Abra uma pasta, toque e segure na barra do título para exibir a caixa de diálogo
na qual você deve digitar o nome desejado, depois toque “OK”.
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CAPÍTULO 8

FERRAMENTAS COMUNS

8.1 E-mail
Quando você utilizar o e-mail pela primeira vez precisará criar uma conta. Toque
em “e-mail” na interface principal.
1. Digite o endereço e senha da sua conta de e-mail e toque “próxima”.
2. Selecione o tipo da conta. Toque “POP3” para uma conta POP3.

3. Toque “servidor POP3” e digite “pop + sufixo da conta”. Por exemplo: se
a sua conta de e-mail for 123456@163.com, digite “pop.163.com” e toque
“Feito Próxima”.
Nota: se você selecionar uma conta IMAP no passo 2, toque “servidor IMAP” e digite “imap.164.com”.

4. Toque “servidor SMTP” e digite “smtp + sufixo da conta. Por exemplo “smtp.163.
com” e toque “Feito Próxima”.

5. Digite o nome da conta e usuário para finalizar as configurações.
Nota: como os serviços dos provedores de e-mail podem variar, use nas configurações dos servidores os
dados efetivos da sua conta. Este produto suporta os serviços mais populares de e-mails.

8.1.1 Abrindo o aplicativo e-mail
Na Interface de aplicativos, toque em “e-mail” para abrir o programa.
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Dica 1: como padrão, assim que aberto, o aplicativo de e-mail vai para a
caixa de entrada assim que é aberto. Todos os e-mails que você recebe
são direcionados para a caixa de entrada.
Dica 2: toque em “atualizar” para enviar ou receber uma nova mensagem
e sincronizar suas contas de e-mail.
Dica 3: se você quiser anexar uma foto à mensagem, pressione o
botão menu e toque em “adicionar anexo”, selecione o arquivo que
você deseja anexar e toque sobre ele para confirmar ou no “X” para
cancelar o anexo.
8.1.2 Criando e enviando e-mails
1. Pressione o botão menu e toque em “redigir”.
2. No campo “para”, digite o endereço de e-mail do endereçado.

Dica: se você quiser enviar uma cópia, ou cópia oculta para outros
endereçados, pressione o botão menu e toque em “adicionar cc/cco”.
3. Preencha o campo “assunto” e depois componha a sua mensagem no campo
“redigir correio”.
4. Depois de compor sua mensagem, toque em “enviar”.
Dica: enquanto escreve o seu e-mail, você pode pressionar o botão
menu e tocar em “salvar como rascunho” para salvar e mensagem na
pasta de rascunhos.
8.1.3 Recebendo e lendo um e-mail
Quando uma nova mensagem é recebida, o ícone
notificações na barra de status.

30

será exibido na área de

MW0821 / MW0821 BR

Para ler a mensagem, siga um destes caminhos:
• Toque e segure a barra de status no topo da tela e a deslize para baixo
com o seu dedo, e toque no novo e-mail para lê-lo.
• Dentro da caixa de entrada do aplicativo e-mail, toque na mensagem que
deseja ler.
8.1.4 Respondendo ou encaminhando um e-mail
1. Abra um e-mail e toque em “responder” ou “responder para todos”.
2. Ou abra um e-mail, pressione o botão menu e toque em “encaminhar”,
“responder” ou “responder para todos”.
3. Se você selecionar “responder” ou “responder para todos”, entre apenas
com o conteúdo da sua resposta. Se você selecionar “encaminhar”, digite o
endereço de e-mail dos endereçados no campo “para”.
4. Toque em “enviar” para finalizar a ação.
8.1.5 Gerenciando e-mails
Toque e segure um e-mail para que o menu com opções seja exibido:
Abrir

Abrir e ler um e-mail

Excluir

Excluir um e-mail

Encaminhar

Encaminhar e-mail

Resp p/ todos

Responder e-mail a todos

Responder

Responder e-mail ao remetente

Marcar como lida

Mudar o status da mensagem na caixa de entrada

8.1.6 Criar uma nova conta
Na interface de e-mail, pressione o botão menu e toque em “contas” para
configurar novas contas. Pressione o botão menu e toque em “adicionar conta”
para criar uma nova conta de e-mail.
Nota: você pode configurar diversas contas de e-mail. A conta padrão será exibida sempre que você abrir
o aplicativo e-mail.

8.1.7 Configurações da conta
Na interface de e-mail, pressione o botão menu e toque em “configurações da conta”.
Nome da conta

Exibe e muda o nome da conta.

Seu nome

Exibe e muda o nome do remetente da conta.

Assinatura

Exibe e muda a assinatura da conta

Frequência de verificação
da caixa de entrada

Ajuste o intervalo para sincronizar a sua conta de e-mail. 6 opções estão
disponíveis: nunca, a cada 5, 10, 15 ou 30 minutos e de hora em hora.

Conta padrão

Envia e-mail a partir desta conta por definição.

Notificações de e-mails

Exibe notificação na barra de status sempre que uma novo e-mail for recebido.

Selecionar toque

Configura o toque que sera usado quando uma nova mensagem for recebida.

Configurações recebidas

Exibe e muda as configurações do servidor de entrada.

Configurações enviadas

Exibe e muda as configurações do servidor de saída.
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8.1.8 Excluir uma conta de e-mail
Na interface de e-mail, pressione o botão menu e toque em “contas”. Toque e
segure a conta que você deseja excluir e o menu de opções será exibido. Toque
em “remover conta” e depois em “OK”.
8.2 Gravador
Na interface de aplicativo, toque em “gravador de som” para entrar na respectiva
interface.

Toque em
para iniciar uma gravação e
para encerrá-la. Após a gravação
encerrada, toque em
para executar o arquivo gravado anteriormente. Toque
em “usar esta gravação” para salvar a gravação ou “descartar” para descartar
o arquivo.
Nota: a regra de formação do nome do arquivo de gravação é RECORD_ano+mês+dia_número serial.

8.3 Alarme
Na interface principal toque em “relógio” para habilitar a função.
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Toque no ícone do despertador para habilitar a função de alarme.

8.3.1 Ajustando alarme
1.Toque num alarme já ajustado para selecioná-lo ou em “adicionar alarme”
para adicionar um novo alarme.
2.Toque em “horário” para o ajuste. Toque em “+” ou “-” para selecionar o horário
desejado e depois toque em “definir” para completar a ação.
3.Toque em “repetir” para selecionar o dia no qual você quer que o alarme
dispare, depois toque em “OK”.
4.Clique em “toque” para selecionar o tipo de campainha. Quando selecionada,
a campainha soará temporariamente.
5.Toque em “marcador” para definir um nome para o alarme.
6.Toque em “concluído” para retornar à interface do alarme.
Dica: toque em

para desativar temporariamente o alarme.

Nota: o alarme continua ativado mesmo quando o produto estiver desligado.

8.3.2 Adicionando alarme
Se você deseja adicionar uma alarme, pressione o botão menu e toque em
“adicionar alarme”. Você pode ativar um número ilimitado de alarmes.
8.3.3 Excluindo um alarme
Toque e segure o alarme que você deseja excluir e toque em “Excluir alarme
OK” para excluí-lo.
8.3.4 Ajustes de alarme
Pressione o botão menu e toque em “Configurações” para a respectiva interface.
Alarme no modo silencioso

Toca o alarme mesmo que o produto esteja em mode silencioso.

Volume do alarme

Ajusta o volume dos alarmes.

Modo de espera

Defina o intervalo para o toque do alarme.

Botões do volume

Defina a ação desses botões quando pressionados durante um alarme.
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8.3.5 Alterando a exibição de um alarme
Na interface do alarme, toque no relógio para entrar na respectiva interface.
Como alterar: deslize seu dedo para a esquerda ou direita para visualizar as
opções possíveis e toque na escolhida para alterar.
Nota: para alterar o formato da data e horário do alarme, veja o item “Data e horário”.

8.4 Calculadora
Na interface de aplicativos toque no ícone da “calculadora” para exibir a sua
interface. Você pode executar as operações básicas com esta calculadora.
8.5 Explorador
Na interface principal toque em “Explorador” para abrir esta interface, que possui
as opções abaixo:
Início

Toque para retornar à raiz do diretório.

Nível acima

Toque para retornar para um nível superior no diretório.

Diversos

Toque para selecionar diversos arquivos.

Editor

Abre menu com as opções: copiar, excluir, mover, colar e renomear arquivo.

Anterior

Retornar para a operação anterior.

Seguinte

Avança para a próxima operação.

Nota: este produto compila arquivos com o sistema FAT32. Quando você nomear algum arquivo, não
utilize caracteres especiais ou você pode não poder renomeá-lo depois. O tamanho máximo de arquivo
permitido nesse sistema é 4GB.

8.6 Instalando aplicativos
1. Copie o arquivo de configuração para o seu PC. Certifique-se que o formato do
arquivo seja “xxx.apk”, que é suportado por este produto.
2. Conecte o seu Breeze no PC usando o cabo USB.
3. Copie o arquivo de configuração “xxx.apk” no seu produto.
4. Desconecte seu tablet do PC.
5. Ligue o produto e ative o Explorador.
6. Localize o arquivo “xxx.apk” e toque nele para abrí-lo.
7. Instale o aplicativo de acordo com as instrução que forem sendo dadas.
8. Quando completada a instalação você verá os aplicativos instalados na interface
“aplicativos”.
8.7 Desinstalando um aplicativo
1. Toque no ícone
no lado esquerdo da interface principal para abrir a
interface de aplicativos.
2. Toque em “Configurações” e depois em “Aplicativos”.
3. Selecione “Gerenciar aplicativos” e toque no que você deseja desinstalar.
4. Toque em “desinstalar” e depois confirme a ação tocando em “OK” para dar
início ao processo.
Dica: você não pode desinstalar do produto programa que tenham sido
pré-instalados na fábrica.
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CAPÍTULO 9

CONFIGURAÇÕES

Na interface principal toque no ícone “Configurações” ou pressione o botão
menu para e toque na opção “configurações” do menu para abrir esta interface.
9.1 Rede sem fio e outras
9.1.1 Wi-Fi (rede sem fio)
Conexão
1. Toque em “Wi-Fi” para ativar o “Wi-Fi” e o seu Breeze fará uma busca para
localizar as redes sem fio disponíveis e dentro do alcance.
2. Toque em “configurações de Wi-Fi” para que as redes sem fio disponíveis
sejam exibidas, assim como o tipo de segurança (aberta ou criptografada)
utilizada pelas mesmas.
3. Toque no nome da rede sem fio à qual quer se conectar. Se a rede selecionada
não tiver nenhum tipo de segurança ativado, o produto se conectará a ela
automaticamente, caso contrário, se for encriptografada, você precisará digitar
a senha e tocar em “conectar” para que a ação seja concluída.
Nota 1: Você não precisa inserir novamente a senha de uma rede sem fio à qual você já tenha se
conectado anteriormente, a não ser que você acione o reset, retornando o produto às suas configurações
de fábrica.
Nota 2: A disponibilidade e intensidade dos sinais de redes sem fio dependem da infraestrutura, potência
e objetos e obstáculos pelos quais os sinais devem passar.

4. Toque em “Wi-Fi” para se desconectar da rede.
Verificar
Pressione o botão menu para ativar a função “verificar” para busca por redes
sem fio.

Avançado
1. Pressione o botão menu e toque em “avançado” para configurações avançadas
de rede.
2. Toque em “usar IP estático” para configurar endereço de IP, gateway, máscara
de rede, DNS 1 e 2, necessárias para uma conexão. Depois de inserir todos os
dados necessários, pressione o botão menu e toque em “salvar” e pressione o
botão “retornar” para sair desta interface.
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Nota: Quando você utiliza endereço de IP dinâmico, não precisa selecionar “use IP estático” para configurar
os parâmetros da rede.

3. Depois de configurar todos os parâmetros, retorne para a interface de configurações
de Wi-Fi e toque na rede à qual você deseja se conectar. Depois que a conexão for
estabelecida, você poderá entrar com o login da rede e navegar na Internet.

Verificando o status da rede sem fio
Você pode verificar o status da conexão Wi-Fi de formas diferentes:
• Barra de status
Depois que a conexão for estabelecida, o indicador de Wi-Fi na parte superior
da tela se acenderá e mostrará no ícone
e a intensidade do sinal na barra
de status através do número de barras acesas.
• Rede Wi-Fi
Na interface de configurações de rede sem fio e outras, toque em “configurações
de Wi-Fi” e toque na conexão atual para exibir as informações sobre a rede tais
como nome, status, tipo de criptografia, potência do sinal, velocidade de link e
endereço de IP.
Dica: se você quiser remover as configurações de uma determinada
rede, toque em “esquecer”. Se você quiser conectar-se a esta rede
novamente, a configuração deverá ser feita novamente.
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Conectando a uma outra rede Wi-Fi
1. Na interface de conexão de redes, toque em “configurações de Wi-Fi”. As
redes encontradas serão mostradas nesta interface.
Dica: se você quiser manualmente verificar a disponibilidade de redes,
pressione o botão menu e toque em “verificar”.
2. Toque na outra rede Wi-Fi à qual você deseja se conectar e repetindo os itens
descritos anteriormente.
Dica 1: se a rede à qual você quer se conectar não estiver listada,
toque em “adicionar rede Wi-Fi”, entre com as suas configurações e
toque em “salvar”.
Dica 2: nem todas as redes sem fio estão conectadas à Internet. Algumas
redes sem fio podem conectar diversos computadores, mas podem não
estar conectadas à Internet.
9.1.2 Conexão Bluetooth
Ligando Bluetooth
1. Toque em “Bluetooth” para ativar o Bluetooth.
2. Toque em “Configurações de Bluetooth” para abrir a interface, onde serão
mostrados os dispositivos Bluetooth disponível.

Nome do dispositivo
Toque para mudar o nome do seu dispositivo.
Detectável
Toque para permitir que o seu Breeze seja detectado por outros por outros
dispositivos. Depois de 120 segundos, o seu produto deixará de ser detectável
novamente.
Procurar dispositivos
Toque para buscar dispositivo Bluetooth nas proximidades.
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Emparelhar
Toque em um dos dispositivos disponíveis. Os dispositivos aos quais você pode
querer se conectar podem exigir o uso de um código para o emparelhamento. Digite
0000 ou 1234 e o Breeze exibirá a janela de “Solicitação para emparelhamento
Bluetooth”. Digite o mesmo código e toque em “OK” para finalizar o emparelhamento.
Conexão
Se você deseja usar um teclado ou fone de ouvidos Bluetooth, toque e segure o
nome do dispositivo a ser conectado.
9.2 Configurações
9.2.1 Redes sem fio e outras
Wi-Fi

Ativa ou desativa a rede Wi-Fi.

Configurações de Wi-Fi

Entre com as configurações de Wi-Fi. Veja o item 9.1 para detalhes para
conexão de rede.

Bluetooth

Ativa e desativa Bluetooth

Configurações de Bluetooth

Entre com as configurações do Bluetooth. Conecte-se a fones de ouvido
e teclado Bluetooth ou a outros dispositivos Bluetooth.

9.2.2 Som

Volume

Mídia

Ajuste o volume de execução de música e vídeos.Toque na
barra de volume para ajustar.

Alarme

Ajuste o volume do alarme. Toque na barra de volume para
ajustar.

Notificações

Ajuste o volume das notificações. Toque na barra de volume
para ajustar.

Toque de notificação

Define o toque padrão para as notificações.

Seleção audível

Emite um som quando algum item da tela for selecionado.

Sons de bloqueio de tela

Emite som sempre que a tela for bloqueada ou desbloqueada.

9.2.3 Tela
Brilho

Ajuste o brilho da tela. Toque na barra para ajustar, depois toque em “OK”.

Girar tela automaticamente

Ative ou desative a função de rotação automática da tela, alternando
entre os modos retrato e paisagem. Este produto detecta sua rotação
em 4 direções.

Animação

Exibe animações quando uma janela é aberta ou fechada.

Tempo limite da tela

Selecione o tempo para desligamento da tela entre 1, 2, 10 e 30 minutos.
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9.2.4 Segurança
Configurar bloqueio de tela Bloquear a tela com um padrão, PIN ou uma senha.
Senhas visíveis

Mostrar senha ao digital.

Selecionar administradores Adicionar ou remover administradores do dispositivo.
Usar credenciais seguras

Permitir que os aplicativos acessem credenciais e seguros.

Instalar do cartão SD

Instalar certificados criptografados do cartão SD.

Definir senha

Defina ou alterar a senha do armazenamento de credenciais.

Limpar armazenamento

Remover todo o conteúdo do armazenamento de credenciais e redefinir senha.

9.2.5 Aplicativos
Fontes desconhecidas

Permite a instalação de aplicativos que não são do Market.

Gerenciar aplicativos

Gerenciar e remover aplicativos instalados.

Serviços em excecução

Visualizar e controlar os serviços em execução no momento.

Uso do armazenamnto

Visualizar armazenamento usado pelos aplicativos.

Desenvolvimento

Define as opções para o desenvolvimento do aplicativo.

9.2.6 Contas e sincronização
Dados de segundo plano

Aplicativos sincronizam, enviam e recebem dados a qualquer momento.

Sincronismo automático

Aplicativos sincronizam dados automaticamente.

Adicione conta

Adicione uma conta corporativa ou Gmail.

9.2.7 Privacidade
Fazer backup dos meus dados

Dados de aplicativos de backup, senhas de rede Wi-Fi e outras
configurações nos servidores do Google.

Restauração automática

Restaura as configurações e outras dados de backup.

Configuração original

Apaga todos os dados do dispositivo.

9.2.8 Armazenamento

Cartão SD

Espaço total

Exibe a capacidade total do cartão SD quando este estiver
instalado. Quando não estiver exibirá “não disponível”.

Espaço disponível

Mostra o espaço livre disponível no cartão SD quando este
estiver instalado. Quando não estiver exibirá “não disponível”.

Desconectar cartão SD Retire o cartão SD em segurança.

Memória interna

Apagar cartão SD

Apagar todos os dados do cartão SD do dispositivo, como
músicas e fotos.

Espaço total

Exibe a capacidade total da memória interna.

Espaço disponível

Exibe a capacidade livre disponível da memória interna.

Apagar memória
interna

Apaga todos os dados armazenados na memória interna.

Armazenamento
Espaço disponível
interno

Exibe a capacidade livre de armazenamento de sistema.
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9.2.9 Idioma e teclado
		
Selecionar idioma

Mostra o texto no idioma selecionado.

Dicionário do usuário

Adiciona e remove palavras do dicionário do usuário.

Teclado Android

Toque para configurar o teclado virtual.

9.2.10 Entrada e saída de voz
Configuração do
reconhecedor de voz

Toque para definir idioma, SafeSearch, bloquear palavras ofensivas e
mostrar dicas.

Configurações da conversão
de texto em voz

Toque para definir definir o idioma especifico para texto falado, ajustar
velocidade, etc.

9.2.11 Acessibilidade
Toque para selecionar a informação para a sua entrada.
9.2.12 Data e hora
Definir data

Defina ano, mês e dia.

Selecione o fuso horário

Selecione o fuso horário das maiores cidades do mundo.

Definir hora

Defina hora, minuto e segundo.

Formato de 24 horas

Seleciona o formato do horário 12 ou de 24 horas.

Formato de data

Seleciona o formato da data.

9.2.13 Sobre o dispositivo
Esta opção lhe permite verificar informações sobre atualização do sistema,
status, informações legais, número do modelo, versão do sistema Android,
versão do kernel e número da versão.

CAPÍTULO 10

USANDO CARTÃO MICRO SD

Este produto suporta cartão de memória externa no formato micro SD. É através
dele que a capacidade de armazenamento pode ser aumentada. Insira o cartão
de memória no slot, apertando-o até o final e sentindo seu travamento. Para
remover, pressione o cartão para dentro de forma a ejetá-lo.
Nota:
• Não dobre o cartão. O chip do cartão dever ser protegido cuidadosamente.
• Mantenha o chip limpo e evite poeira e agentes químicos.
• Cartão SD novo deve ser formatado.
• Evite inserir e remover o cartão micro SD durante o uso para evitar danos no cartão e perda de dados.
• Este produto não suporta a função de proteção de escrita dos cartões micro SD. Por isso, realize sempre
o back up dos arquivos do cartão para evitar perdas de dados por mal funcionamento.
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CAPÍTULO 11

CONECTANDO A UM DRIVE USB

Insira seu drive USB no conector na lateral do produto. Abra o Explorador e
você verá o diretório USB, este diretório é o seu drive. Toque em “USB” para
acessar os arquivos do seu drive USB. Note que quando este produto estiver
conectado a um drive USB. Evite inserir e remover o drive USB durante o uso
para evitar danos no drive e perda de dados.

CAPÍTULO 12

SOBRE ENERGIA E BATERIA

Este produto usa uma bateria recarregável interna de 6000mAh de polímero de
lítio. Quando carregar a bateria deste produto pela primeira vez, é recomendado
que ele esteja desligado e que a carga seja contínua por mais de 8 horas para
otimização do uso da bateria.
A bateria também pode ser recarregada com o produto ligado, porém levará
mais tempo para atingir a carga total.
Tempo de recarga: tipicamente a recargar leva 7 horas. O tempo real depende
do nível restante da bateria.
É recomendável que a bateria seja carregada e descarregada totalmente a
cada 3 meses para o melhor desempenho da bateria de lítio.
Não deixe o carregador conectado à tomada quando não estiver ligado ao produto.
Se o produto não for utilizado por um longo período de tempo, recarregue
totalmente a bateria.
Quando a bateria estiver muito quente, o circuito de proteção de recarga se
desligará para proteger a bateria de lítio.
Recarregue a bateria quando:
a. O ícone de carga da bateria indicar que está baixa
b. O sistema desliga automaticamente ou logo após a inicialização
c. Você pressiona os botões e não há nenhuma resposta

41

MW0821 / MW0821 BR

CAPÍTULO 13

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE E RECUPERAÇÃO
DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA (RESET)

1. Entre no site aoc.com.br/breezetablet2 para fazer o download da versão
mais atualizada do firmware para o seu produto.
2. Com o produto conectado ao PC, copie o arquivo na memória interna do
seu Breeze.
3. Desconecte seguramente o produto do PC e uma tela similar à mostrada
abaixo será exibida.

Toque em “Instalar”.
Após alguns instantes a mensagem de atualização será exibida como abaixo.

O processo completo pode durar alguns minutos.
4. Depois da atualização ter sido feita com sucesso, o sistema reiniciará
automaticamente e a nova versão do firmware já será utilizada.
Nota: durante o processo de atualização e restauração, não desligue o seu Breeze e o mantenha conectado
ao carregador e fonte de energia.

CAPÍTULO 14

PERGUNTAS FREQUENTES

• O produto não pode ser ligado ou não é inicializado corretamente
Verifique se a bateria está carregada.
Conecte a fonte de energia e tente novamente.
Use o reset na lateral do produto e ligue-o novamente. Desligue o seu Breeze, pressione
a tecla “volume +” e a tecla “retornar” ao mesmo tempo e conecte ao carregador.
Desta forma você entrará na interface do utilitário de recuperação do sistema
Android, selecione “configurações de fábrica”. Todo o conteúdo da memória
será apagado e as configurações de fábrica serão restauradas.
Nota: na interface do utilitário de recuperação do sistema Android, mova o cursor com os botões “volume
+” e “volume –“, e utilize o botão menu para confirmar a seleção.
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Se após este procedimento o problema não for resolvido, entre em contato com
a central de atendimento AOC.
• Fone de ouvido sem som
Verifique se o fone de ouvido está conectado corretamente.
Verifique se o volume está na posição 0 (zero).
• Ruídos
Verifique se o conector do fone de ouvido está limpo. Sujeira e oxidação nos
contatos podem causar ruídos.
Verifique se o arquivo não está corrompido. Execute outra música para confirmar.
Se o arquivo estiver corrompido, pode causar ruídos, bem como não executar
alguns trechos da música.
• Códigos truncados na tela
Verifique se o idioma está correto de acordo com a sua necessidade.
• Não é possível transferir arquivos do PC
Certifique se o PC está corretamente conectado ao seu Breeze.
Certifique se ainda há espaço de memória para armazenamento.
Certifique se os conectores e o cabo USB não estão danificados.
• Teclado virtual não responde conforme esperado
Realize o procedimento de calibração do painel sensível ao toque.
Para melhores resultados, utilize a ponta do dedo.
• PC não detecta conexão com o produto
Certifique se o produto está ligado.
Certifique se o produto não está em modo de repouso.
Certifique se você está utilizando o cabo mini USB / USB corretamente.
• Não é possível visualizar algumas imagens em JPEG. Por quê?
Alguns arquivos JPEG podem não ter sido criados / gravados em formato padrão
e não podem ser visualizados em tela cheia, nem aceitam os comandos “zoom +”
nem “zoom –“. Se isso ocorrer e travar o produto, use o reset na lateral do produto.
• Não é possível executar vídeos. Por quê?
Certifique se o formato do vídeo é suportado pelo produto. Alguns vídeos são
codificados em diferentes formatos e versões. Não é possível garantir que todos
os formatos possam ser executados.
• Um driver USB é conectado ao produto, assim como um PC e o produto
indica que o driver USB foi removido e o PC não consegue detectar o
driver USB. Por quê?
Se você tiver um driver USB conectado ao seu Breeze, e por sua vez conectar
o Breeze a um PC, o sistema automaticamente desconectará o driver USB para
evitar que arquivos sejam apagados acidentalmente.
• O produto não responde
Eventualmente pode ocorrer o travamento da unidade, impedindo que o produto
funcione corretamente ou até que seja desligado pelo procedimento normal. Se
isso ocorrer, use o reset na lateral do produto com a ponta de um clipe, ou pressione
e segure a tecla LIGA / DESLIGA por 6 segundos para forçar o desligamento.
Normalmente após esta ação o produto retorna a operar corretamente.
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RESOLUÇÃO 506 - ANATEL
“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n‘242/2000
e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a
campos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções n‘303/2002 e 533/2009.
Manter uma distância mínima de 05 cm do corpo ao utilizar o aparelho. Para maiores informações, consulte o site da
ANATEL – www.anatel.gov.br
Informações de reciclagem
A AOC tem honrado seu compromisso ambiental e sugere que o consumidor dos produtos da marca AOC que
porventura tenha interesse em descartá-los, entrem em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor
através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail enviando mensagem ao endereço sac@aoc.com.br a fim de obter maiores
informações sobre o descarte ambientalmente adequado.
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico
comum. A coleta seletiva e a reciclagem do equipamento usado ajudarão a conservar os recursos naturais, proteger
a saúde humana e o meio ambiente.

