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1 Introdução 

1.1 Reconhecimento 

Agradecemos por usar o nosso produto educacional, o tablet MR978, de 9.7 poelgadas. O seu CPU 

é MT8312, que aplica o CORTEX-A7, com a frequencia dominante de 1.2 GHz Its, que é baseado 

no Sistema operative e fácil de expander o procedimento de Terceira aplicação.  

O product foi desenhado com várias funções, incluíndo WCDMA, WIFI, BT, GPS, FM, 

chamada de voz e muito mais . É muito fácil usar uma comunicação wireless e internet, podendo 

aceder a internet a qualquer momento e lugar. Foi também construído com o modulo de GPS, para 

que se possa navegar atravéz da instalação do map software. Existem muitos sensores, que lhe 

oferecem novas operações e entretenimento, para além de que tem camera.  

Este manual faz uma introdução sistemática as funções, técnicas de uso e anúncios, por favour, 

leia este manual cuidadosamente antes das suas operações.  

1.2 Avisos 

1.2.1 Manutenção Preventiva 

 Por favor, conserve sempre o MID seco. Para evitar problemas no dispositivo, falhas de 

corrosão e curto-circuito, por favor, evite que o dispositivo, a bateria e o carregador seja 

exposta a água e humidade, e não opere o dispositivo ou o carregador com a mão 

molhada. 

 Para evitar falhas no dispositivo, na bacteria e carregador, evite que o dispositivo, a 

bacteria, o corregador de choques violentos.  

 Para evitar o fracasso do dispositivo, bateria e carregador, evite que o dispositivo, a 

bateria e o carregador estejam exposto a ambientes de muito aquecimento ou 

circunstâncias de muito frio.  

 Nunca chocar, lançar, cutucar o MID, ou deixar cair, extrusão, ou dobrar o MID.  

 Nunca desmontar o dispositivo e acessórios arbitrariamente, caso contrário o dispositivo 

e acessórios não estaram no escopo de garantia empresa. 
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1.3 Instruções de Segurança 

Ante de operar com o dispositivo, por favour, leia este capitulo e ensine as suas crianças acerca 

desta informação.  

 Nunca utilize o MID durante a condução, a fim de garantir uma condução segura.  

 Na área médica, por favor, respeitar as regras e regulamentos relacionados. Por 

favor, desligue o MID quando ele está próximo à área médica.  

 Para evitar que o sinal do wireless obstrua o sinal o sinal de aviação aéria, por favor, 

desligue o MID ou use o modo de avião quando você está embarcando em um vôo. 

 Para evitar falhas de equipamento eletrônico, por favor, desligue o MID na 

vizinhança com equipamentos eletrônicos de alta precisão. 

 Por favor, não desmonte o MID e seus acessórios. Apenas agente autorizado tem 

acesso ao serviço do MID. 

 Por favor mantenha o MID longe de equipamentos magnéticos, a radiação de MID 

pode apagar os dados armazenados nos equipamentos magnéticos. 

 Nunca utilize o MID na vizinhança de altas temperaturas, gás inflamável (posto de 

gasolina).  

 Proteja o MID e seus acessórios longe do alcance de crianças e evite que as crianças 

utilizem o MID sem a supervisão dos pais. 

 Por favor, cumprir as regras e regulamentos, e respeitar a privacidade dos outros e 

os direitos legais durante a utilização do MID. 

 Respeite estritamente as instruções no manual relativamente ao uso do cabo USB 

para garantir a segurança do MID ou PC. 

 Nunca utilize o MID no banheiro ou em outro ambiente húmido e por favor, proteja 

o MID de lavagem. 

 

1.4 Abreviaturas 

Abbreviation/Terminology Full Name Description 

MID Mobile Internet Device Mobile Internet Terminal 

WIFI Wireless Fidelity Base on IEEE 802.11b standard 

wireless LAN 

T F TransFlash Alternative name Micro SD,super 

miniature memory card 
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2 Introdução ao Dispositivo 

2.1 Preparação e Uso do Dispositivo 

2.1.1.1 Caregando a Bateria 

Se este navegador é usado pela primeira vez, utilize o adaptador AV para carregá-la completamente. 

Aplique o adaptor para carregar o MID. 

2.2 MID Status and Reminder 

2.2.1 Ícons de lembrete 

Quando alguma mensagem de lembrete aparece na janela de lembrete, por favor clique na 

coluna e deslize a tela para abrir a lista de lembretes. Escolha o menu que você precisa e confirme 

as informações. Então você pode fechar a janela de lembrete clicando na coluna para deslizar para 

cima. Por favor, consulte abaixo ícones de status: 

 Novo Email 
 

Modo de Avião ligado 

 

USB conectado 

 

USB debugging connected 

 Return button  Downloading 

 Display recently-used 

application 

 

Home button 

 
Current electric volume. 

 
WIFI connected, internet is 

available 

 

2.2.2 Reminder board 

Ícones lembrete irá trabalhar ao receber e-mails, WIFI é ligada, você pode abrir a placa do 

lembrete para visualizar as informações detalhadas. 

2.2.3 Open the reminder board 

When the reminder column shows new reminder icon, please hold the column and slip down your 

finger, then the reminder board is opened.  
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3 Guia De Inicio 

3.1 3Função dos Teclados 

3.1.1 Descrição das Funções Dos Teclados： 

Botão de Energia Pressione rapidamente para dormir / acordar, Pressione e 

Segure pra Iniciar/Ligar e desligar. 

Volume +（Subir） Aumentar o volume 

Volume -（Descer） Diminuir o volume 

Botão de Casa （Casa）  

Clique nele e de qualquer interface voltará a interface 

principal. 

Botão de Voltar/retroceder（ 

Volta）  

clique nele e em qualquer interface irá voltar ao menu 

anterior 

Menu button  

Este botão será exibido/mostrado na interface do menu 

Botao de definicoes  

display recently browsed history 

3.2  Ligar e Desligar 

3.2.1 Ligar 

Pressione fixamente a Tecla de alimentação por 3 Segundos, Você pode entrar na 

iniciação/ligar o Tablet. O sistema entra em estado de bloqueio de tel , por favor desbloqueá-lo . 

3.2.2 Desligar 

1．Pressione fixamente a Tecla de alimentação, e abrira a janela de desligamento. 

2．A Janela de desligar/ encerrar contém quatro opções, dentre a quais: modo silencio, modo 

avião/voo, o modo de reinicialização e desligamento．  

3.Clicar em Desligar ‘e o último passo. 

3.3 Abrir e Fechar a tela 

A tela sera fechada por conta própria, quando nenhuma operação acontecer. 

A tela sera fechada/encerrada por conta propria, quando nenhuma operacao acontecer, 

para conservar a carga da Bateria. 

1. Quando a tela ‘e aberta, pressione o Teclado de Energia, e a tela sera fechada   

imediatamente.  
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2.Abra a tela quando estiver fechada.  

Se a tela esta fechada, pressione o Teclado de Energia para abrir. A tela será desbloqueado , 

ela irá mostrar a imagem abaixo , em que no slide à esquerda pode abrir e entrar na câmera , e no 

slide direito,  pode deslizar o ícone de desbloqueio para desbloquear o ecrã  

 

Picture 3.1 

3.4 Uso da Tela de Toque 

3.4.1 Métodos operacionais médios 

Existem os seguintes  métodos abaixo para visualizar a tela , menu e aplicação do processo 

principal em seu MID. 

3.4.2 Clique 

Quando você quiser usar o teclado de digitação de tela ou escolher aplicação na interface 

principal , você só precisa tocá-lo pelo seu dedo . 

3.4.3 Pressione  

Se você deseja abrir algum item ( caixa de texto ou o link na página da Web ) , ou atalho e 

principal movimento procedimento, você pode pressionar sobre este item. 

Deslizar rapidamente o slide ou slides implica voce fazer o movimento vertical ou horizoncial 

rápida pelos dedo . 
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3.4.4 Puxe 

Antes de puxar, você precisa segurar a ele com ‘forca’ até que você consiga puxá-lo para a 

posição desejada  

3.4.5 Rodar 

Para a maioria das fotos, você só precisa rodar o MID para mudar a direção da tela horizontal a 

vertical. Por exemplo, quando você está digitando palavras  e assistir filmes .  

3.5 Pagina Inicial 

Interface principal como a imagem abaixo 3.2, pressione o longa em branco e  aparecerão janelas 

para definir.

 

 

A página inicial pode ser prolongada/estendida para além da amplitude da tela para fornecer 

mais espaço , o que você pode colocar - novos adicionados atalhos e aplicacoes. Clique no 

espaço em branco na Pagina Inicial , em seguida, deslize para a direita ou para a esquerda 

wallpaper, folder, widgets, and shortcut. 

Picture 3.2 
display recently browsed 

history 
Pagina Inicial Retorno 

time Batty volume Notice 

column 
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para estender para a direita ou para a esquerda da tela. Na página inicial, há duas imagens 

prolongados, como a imagem 3.3 

 

A gestão de ícones de atalho no aplicativo de área do Trabalho.. 

Criar ícone de pasta na área de trabalho 

1. Arrastar os ícones, precisam ser colocados juntos em um ícone (também pode 

sobrepor vários ícones ) como Imagem 3.4. 

2. Em seguida, clique nos ícones sobrepostos , as aplicações podem ser dobradas , 

como Imagem 3.5. 

Clique na pasta sem nome na caixa preta , ele irá aparecer o teclado oculto , o nome da pasta pode 

ser renomeado ( este é similiar com sistema IOS Apple) , a posição ícones pode ser alterado através 

da pressão longa. 

Picture 3.3 
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Picture 3.4 

 

Picture 3.5 
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Remover os ícones na área/ambiente de trabalho 

1. Pressione e segure os ícones que precisam ser removidos, em seguida, à direita acima da tela , 

ira aparecer o icone  

2. Arraste o ícone para o acima do ícone para remover , até o ícone ficar vermelho , mova o dedo 

para excluir/apagar o ícone. 

Mude o papel de parede da área/ambiente de trabalho 

1.Na Pagina Principal , pressione e segure qualquer espaço em branco, na tela 

principal, ira aparecer uma janela para mudar o papel de parede. 

2.Clique na galeria ou papel de parede galeria para selecionar o papel de parede. 

3.6  Procedimentos de Visita na Aplicação 

Clique  no canto superior direito da Figura 3.2 , entrar na interface principal como 

Imagem 3.6, escolher o procedimento de aplicação que você deseja visitar .

Picture 3.6 MID storage configuration 

 

Return to 

home page 
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3.7 Ligação USB 

Antes de transmitir documentos , você tem que conduzir a configuração de armazenamento para o 

seu MID: 

1. Conecte o MID e computador por cabo USB , a coluna lembrete irá mostrar as informações a 

lembrar . 

2. Abra o quadro do lembrete/advertência ; por favor verifique o estado MID e lembre para aprender 

a abrir o quadro. 

3. No quadro do lembrete/advertência , clique no "USB conectado" , e ira vai aparecer como a 

Figura 3.4 , em seguida, clique em " configuração de armazenamento USB aberta " . 

4. Agora, o USB é conectado com sucesso. 

 

Picture 3.7 

Copie o documento em cartão de memória 

1. Conecte o MID para computador com o cabo USB. 

2. Como configuração de armazenamento MID , está conectado ao computador com sucesso. 

3. Abra o " Meu computador " em seu computador , verifique os itens no " disco removível". 

4. Copie os documentos que você precisa no " disco removível" . 

5. Depois de copiar  , clique em " desligar a configuração de armazenamento USB " para 

desinstalar . 
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Aviso: Quando o MID estiver conectado com cabo USB, e você abrir a configuração de 

armazenamento USB , não é possível visualizar o cartão de memória através do MID. Só depois de 

separar o cabo USB , você pode visualizar o cartão de memória no MID. 

3.8 Digitação De palavras 

Use o teclado da tela 

Quando você iniciar o procedimento ou escolher as palavras ou números de edição , ele irá mostrar 

o teclado de tela . O teclado inclui opções de digitação abaixo : 

1. Teclado Android 

2. Google Pinyin 

Escolha o método de digitação que você quer  

1. Clique no procedimento Definir/Configurar aplicação. 

2. Clique em Idioma e Teclado. 

3. Na área configuração do texto irá revelar todos os métodos instalados palavras - digitação em 

seu MID. 

4. Marque/Assinale o método de digitação que você quer. 

 

③ 

Use and switch of input method 

Picture 3.8 

① 

② 

⑤ 

④ 
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1 Mudar a dimensão das letras-maiusculas-minusculas e vice versa 

2 Mudar o modo de entrada de palavras-Numeros-acentuacoes 

3 clique para inserir o espaço 

4 clique para executar 

5 Excluir o caractere à esquerda do cursor , clique e segure para apagar 

todos os caracteres na esquerda do cursor 

 

3.9 Técnica de Operação 

Digite os widgets de interface 

Na interface do aplicativo, clique widgets na tela acima de , ou deslize a tela, ele vai 

desligar na interface de widgets. Toque longo qualquer widget para criar o seu atalho , 

então você pode entrar no aplicativo através do ícone de atalho . 

Criar ícones de atalho do aplicativo no ambiente de trabalho 

Na interface interface do aplicativo ou widgets, toque longo em qualquer ícone para 

mudar para o ambiente de trabalho automaticamente, arraste e mantenha pressionado o 

ícone , você pode mover para qualquer posição no desktop. 

Lembre: Se a posição de destino não tem espaço, o widget não será adicionar na tela 

principal. 
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4 Configuração Básica 

4.1 Gestão Do SIM-Cartão  

4.1.1 Chamada de voz 

Clique em Configurações no menu principal, escolha Gerenciamento de SIM, como Imagem 4.1 

 

Picture 4.1 
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Conexão De Dados 

Clique aplicativo ajuste no menu principal, escolha gestão SIM , clique em conexão de dados , 

escolha o cartão SIM de incumprimento , como Imagem 

 

Picture 4.2 
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4.2  Wireless e Internet 

1. Conecte Wi -Fi 

a) No menu principal ou interface/Ambiente de Trabalho, escolha a configuração 

procedimento de aplicação 

b) Clique em WLAN ,  abra Wi-Fi , o MID irá procurar automaticamente para o 

Wifi wireless internet  disponível. Como a imagem 4.3 procedimento de 

aplicação 

c) Escolha a internet Wi -Fi que você deseja conectar , se ele tiver senha, ele irá 

aparecer a janela de senha , digite a palavra passe e clique em Conectar. 

 

Imagem 4.3 2. Adicionar Rede 
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Clique no ícone no canto superior direito , com Imagem 

Imagem 4.3 2. Adicionar rede 

  

 

Imagem 4.4 

3SSID de rede de entrada , o nome da rede sem fio, clique em Salvar. 

Clique em nome de usuário já salva, clique em conectar-se a usar a rede, como imagem 
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Picture 4.5 

3 Clique em nome de usuário já salva , clique em conectar-se a usar a rede , como imagem 

 

Picture 4.6 

4. Mantenha WI- FI em durante o sono.. 
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1. Clique  no ícone no canto superior direito da Imagem 4.7,. selecione avançado 2. Clique 

em Continue WI- FI em durante o sono, como Imagem 4.8 

 

Imagem 4.8 

4.3 Bluetooth 

Operação função Bluetooth  

1 Clique em configuração de aplicativo no interface do menu principal 

2 Clique em Bluetooth e abri-lo 

 3 Se alguém Bluetooth aberto em seus surroudings , clique em dispositivo de pesquisa em direito 

acima, então MID irá procurar automaticamente o dispositivo Bluetooth nas proximidades. Como 

o retrato 4.9 
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Clique no dispositivo Bluetooth disponível , ele irá aparecer a janela pedido , entrará com 

password relacionado, e coincide com o dispositivo para conectar-se . 

Picture 4.9 

4. Clique no dispositivo Bluetooth disponível , ele irá aparecer a janela pedido , entrará 

com password relacionado, e coincide com o dispositivo para conectar-se  e entrar  

5.Após a partida com êxito , escolha a operação que deseja , clique para entrar em 

                          Imagem 4.10. 

 

 

Imagem 4.10 
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                                   Definição Bluetooth 1. Renomear tablet 

 

Clique  no ícone no canto superior direito da Imagem 4.10,  4.11, selecione renomear tablet , 

você pode renomeá-lo como você deseja 

 
 

 

Imagem 4.11 

2. Verificar visibilidade do  tempo limite 
 

Selecione a configuração de tempo limite de visibilidade in Picture 

 4.12, escolher o tempo que pretende definir , como Imagem 4.13(Nota: verifique a configuração 

de horas extras é a configuração de tempo quando 

Bluetooth está marcada) 

 

 
 

 



21 

 

Imagem 4.12 

3. Exiba o arquivo que você recebeu 

Escolha exibir o arquivo que você recebeu no Picture 4,12 , você pode visualizar o download e 
upload de arquivos . 

  

 4. configuração avançada Bluetooth 

Escolha Bluetooth avançado definindo in Picture 4,12 , celebrar Imagem 4.13 
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Imagem 4.13 

1. Transmissão de arquivos 

2. Serviço de transmissão de arquivo aberto , a conexão  FTP Bluetooth e um dispositivo para 

visitar e operar o arquivo. 

3 . Bluetooth dispositivo de indução distância 

Abrir dispositivo de indução distância Bluetooth, quando dois dispositivos Bluetooth distância é 

muito longe ou ligação é cortada, o Bluetooth irá lembrá-lo com o som. 
 

4.4 Uso de dados  

Verifique os dados do cartão SIM de uso como Imagem 4.14 

 

Imagem 4.14 

Verifique o uso de dados Wi-Fi 
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Clique   no ícone no canto superior direito da Imagem 4.14 , clique em Utilização de Dados, 
como Imagem 4.15 

 

 

 

Imagem 4.15 

4.5 Mais 

4.5.1 Modo Avião 4,5-1 

Modo Avião pode desligar a função Wi-Fi e cartão GSM rapidamente, quando o modo avião está 

ativado, Wi-Fi e GSM não pode receber qualquer sinal , em seguida, o modo avião está desligado  

WIFI e módulo GSM vai se recuperar para o estado anterior . 

 

4.5.2 VPN 

Open VPN , clique em Adicionar rede VPN, como imagem 4.16 . Insira o nome e endereço do 

servidor, em seguida, salva 
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                                            Imagem 4.16 

Clique VPN, como Imagem 4,17  a entrada nome de usuário e senha VPN , clique em conectar. 

 

Imagem 4.17 
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4.5.3 Compartilhamento de rede e hotspots portáteis 

Portateis  WI-FI hotspots 

1. Clique fixa aplicação no menu principal. 

2. Clique em mais quando wi-fi está bem ligado , compartilhamento de rede aberta e 

hotspot portátil. 

 

Imagem 4.18 
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Imagem 4.19 

 3. Clique em manter hotspots Wi-Fi em  escolha o tempo aberto. 

4. Retorne ao menu anterior, hotspots WLAN portáteis abertos , clique em 

Configurar Wi-Fi hotspots . 

 

Imagem 4.20 

5. Defina senhas que você quer , a senha deve ser superior a 8 números . 
 

4.5.4 Redes Móveis 

1. serviço 3G 
Clique serviço 3G , como Imagem 4,21 , escolha cartão SIM incumprimento disponível , GSM é 

a rede 2G, é a rede 3G WCDMA 
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Imagem 4.21 

1. Nome do ponto de acesso ( APN) 

                     Clique em rede móvel , como Imagem 4.22 

 

Imagem 4.22 

Escolha nome de pontos de acesso (APN) , como Imagem 4,23 

 
 (APN), como  Imagem 4.23 
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Imagem 4.23 

Observação: ( dados transmissores cmwap através de GPRS, a página da web 

que visita pertence ao WAP página web, e apoio CMNet www browse rede de 

telefonia móvel , também pode logar-se na página web do computador e as 

acusações também são diferente) . 

4.5.5 Dados GPRS modo anterior 

Depois modo anterior de dados Abrir GPRS, sistemas irão dar  prioridade escolhe sua rede. 

 

4.6 4.6 Modelo Contextual 

Abra as configurações , clique em modelo contextual, como Imagem 4,24. 
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4.6.1.1 Imagem 4.24 

2.Clique padrão para entrar em Imagem 

 4.25 

 



30 

Picture 4.25 

1. Vibração 
Na imagem 4.27 , clique vibrar , MID vai vibrar quando alguém te chama . 

2. Volume 

Na imagem 4.27 , clique em volume, pode definir ringtone, o aviso prévio, e volume do alarme , 

como Imagem 4,26.     

 

 

Imagem 4.26 

3. Voz de  toque de chamada 

Na imagem 4.25 , clique em voz chamada ringtone para escolher chamada de voz ringtone, como 

Imagem 

4.27 
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Imagem 4.27 

4. Chamada de vídeo de toque  

In Picture 4.25 , clique em vídeo chamada toque para escolher o toque de chamada de vídeo , 

como o retrato 4,28. 

 

 

Imagem 4.28 

(Nota : Com exceção padrão , silencioso, se encontram, ao ar livre são apenas para a seleção , eles 

não podem ser definidas . ) 
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4.7 Exibição 

4.7.1 Ajustar o brilho do ecrã 

1. Clique em Configurar procedimento de aplicação . 

2. Clique em exibição, escolher o brilho , 
3. Clique em OK depois de luminosidade é ajustada . 

 

Imagem 4.29 

4.7.2 wallpapers 

1. Clique em configuração de aplicativos. 

2. Clique em exibição, clique em papel de parede. 

3. Você pode escolher diferentes wallpapers como você gosta - vivos wallpapers --- galeria ( 

definido pelo usuário ) : --- wallpapers (defeito do sistema) --- papel de parede de vídeo , como o 

retrato 4,30  

1. Picture 4.30 
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4.7.3 Rotação Automática 

Sistema é padronizado como rotação automática aberto, quando é desligado, o sistema não irá 

girar tela MID pelo G-sensor. 

 

4.7.4 sono 

1. Clique em configuração appliation. 

2. Clique em exibição. 

3. Clique em sono. 

4. Defina o tempo de sono que você quiser, como Imagem 4,31 

 

4.8 Armazenamento  

Abra as funcionalidades das definicoes, clicando na memoria de armazenamento e em seguida click 

no preferred install location/local preferida para instalação, podes escolher instalar um novo 

aplicativo para escolher preferred install location/local preferida de instalação. 

1. Enter into setting application. 

2. Click storage, check storage space. 

 1.armazenamento Interno 

(1) Sistema de Armazenamento 

Sistema de Armazenamento é o espaco MID para arquivo ou 

ficheiros, como fotografia 2.33. ela não pode ser  
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4.8.1.1 Picture 4.33 

(2) Armazenamento Interno 

Armazenamento interno é MID local de armazenamento  NAND, as fotografia 4.34, se quiseres 

visualizar ou consultar os arquivos ou conteúdo de Armazenamento, podes consultar ela em seu 

menu. 



 

 

Picture 4.34 

3. Cartao de Memoria 

 Podes consultar o seu espaco de armazenamento. Espaco disponível no seu  SD Card/cartão de 

memoria, Desmonte ou visualize o Seu SD card/Cartao de memoria e format ou apaga como ilustra 

a imagem 4.35  
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4.35 

Remocao segura do Cartao de memoria 

1. clique nas definições da aplicacao 

2. clique em memoria 

3. clique em desinstalar o cartão de memoria 

4. podes remover de forma segura o seu cartao de memoria. 

Nota: removendo o seu cartao de memoria de forma segura pode aumentar o seu tempo de vida  

4.9 Batteria 

Clique nas difinicoes ou funcionalidade das difinicoes, selecione a bacteria, podes verificar a 

situação da bateria, como ilustra a imagem 4.36 
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Imagem  4.36 

4.10 Programa de aplicacao 

1. clique nas definicoes da aplicacao em Apps 

2. selecione a aplicação, depeis de entrar, podes gerenciar e apagar aplicaoes instaladas 

e verificar o espaco do  sistema de memoria em uso e libertar o espaco,(como ilustra 

a imagem 4.37). 
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4.10.1.1 Imagem 4.37 

 3.visao de espaco da memoria interna usado e livre, como ilustra a imagem 4.38 
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4.38 

 4. visão do funcionamento do dispositivo, espaco emu so e espaco disponivel, como 

ilustra a imagem 4.39 

 

Picture 4.39 

4.11 Sincronia e conta 

1. Escolher aplicação configuração / seleciona difinicoes da Aplicação 

2. conta e sincronização Open, como Imagem 4.40 / abra Conta e sincronize, Como Ilustra uma 
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Imagem 4,40

 

Picture 4.40 

3. clique em adicional conta, como ilustra na imagem 4.41 
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4.41 

4. Depois de ler com sucesso, ira abrir função de syncronia, como ilustra na 

imagem 4.42. 

 

Picture 4.42 

4.12 serviço de localização 

Clique em definições, selecione Modo de localização, como mostra na imagem 4.43 
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Imagem 4.43 

4.13 Configuração de Segurança 

selecione em bloquear/trancar tela 

bloqueie ou tranque a sua tela por icone de blockeio ou por palavra pass para a protencao do 

seu MID 

note: depois das definicoes da tela fechada, você tem que introduzir a mesma palavra pass ou 

código todas as vezes que o fechar 

escolher imagem de desbloqueio 

1. Clique em difinicoes da aplicação no menu da sua interface/ tela 

2. clique safe ou seguranca 

3. clique em desbloqueo da tela 

4. Escolha na área de difinicao do texto a imagem 
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5. Clique em avancar apos o lembrete da mensagem. 

O pattern padrão desbloqueado pop-up , há nove pontos de toque, conectar 4 

pontos na direção vertical, horizontal ou diagonal. Como ilustra a imagem 4,10 

, retire o dedo do ecrã quando terminar. O sistema irá gravar o seu novo padrão 

de desbloqueio. 

 

6. clique em seguinte 

7. Quando você vê o lembrete , digite o padrão de desbloqueio , em seguida, 

clique em confirmar . 

8.  

 

imagem 4.44 

Definir o desbloqueio do codigo PIN 

1. clique Definicoes da aplicacao no menu da interface 

2. clique seguro 

3. clique em desbloqueio de ecra 

4. escolha o PIN na area da difinicao  texto 

5. Introduza o novo PIN (numero) e clique em continue 

6. Introduza o novo codigo PIN novamente e clique em Confirmar 

7.  

Definir o desbloqueio da Palavra Pass 
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Clique nas difinicoes da aplicacao na sua interface  

1. clique  

2. clique em tela desbloqueada 

3. difina a sua palavra pass em difinicoes da area do texto. 

4. difina seu novo password(alfabeto ou numero ) e depois clique em 

continuar 

5. introduza a palavra pass novamente e em seguida clique em 

continuar. 

Fonte desconhecida 

1. Na interface principal, clique em difinicoes 

2. clique em seguranca 

3. clique em fonte desconhecida como ilustra a imagem 4.45 

 

Picture 4.45 

Note:Instalacao manualmente de ficheiro APK precisa de ligar o fonte desconhecida. 

4.14 Idioma e método de Insercao 

Clique na definicao, selecione a linguagem e o método de inserção, escolha o idioma para 

mudar o idioma como mostra a imagem abaixo. 
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Picture 4.46 

clique em difinicoes, escolha o idioma e idioma de entrada, escolha o Difinicoes do Teclado 

Android, clique emidioma de entrada, como ilustra a imagem 4.47 

 

Picture 4.47 
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escolha o idioma que quiser mudar na sua lista de idioma, como milustra a imagem 4.48 

 

Imagem 4.48 

4.15 Cópia de seguranca e Reiniciar 

Conecte a uma rede wireless e entre com a sua conta da google, escolha copia de seguranca 

de Dados, o Sistema ira fazer uma copia de seguranca dos seus dados para o servidor da 

google. 

Se necessitar de recoperar valores de origem, clique por favor em reiniciar, como ilustra a 

imagem 4.49, se quiser formatar o NAND, clique em reiniciar o Tablet. 
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Picture 4.49 

4.16 Data e Tempo 

De acordo com a predefinição , o sistema irá voluntariamente por aplicar  a data e  o fuso horário 

e a hora fornecidas pelo internet. 

 Data definida Manualmente, a hora e o fuso  

1． Clique em procedimento da Difinicoes da aplicacao 

2． Deslize para baixo a tela, depois clique na data e hora 

3． Desligue “ difinicoes Automaticas des datas e horas ” 

4． Desligue “ definicoes automaticas da Zona ” 

5． clique na area selecionada, depois escolha a lista da regiao. Deslize a baixo para ver 

mais regioes 

6． clique nas difinicoes das datas, clique em botao superior ou abaixo para ajustar a Data, 

mes e ano, clique em difinicoes quando terminares a selecao. 

7． Click Setting to finish./ Clique ajuste do tempo, em seguida, clique no botão superior 

ou para baixo para ajustar hora e minuto , clique em AM ou PM para mudar manhã ou da 
tarde ( não existe tal seleção quando você ver formato de 24 horas ) . Clique Definir para 

terminar. / 

 8． Clique formato de 24 horas , alternar entre 12 horas ou 24 horas formay , o formato da 

hora que você escolhe será usado no despertador 
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9． Clique configuração formato de data , em seguida, escolha o formato da hora que você 

quer mostrar em MID 

  

 

Picture 4.50 

Note: Se você usar a internet tempo previsto , você não será capaz de definir a data, hora e fuso 

horário 
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4.17 O tempo-fixo inicialização e desligamento 

1. clique em procedimento das definições da aplicacao 

2. clique tempo-fixo inicializacao e desligamento 

3. operador como ilustra a imagem 4.51 

 

4.18 Função de Assistência 

4.18.1 tamanho Largo 

clique para tornar a o tamanho da fonte comprido 

4.18.2 clique no botao de power para termino da chamada 

Quando Ligares, Precione o botao “power”, a chamada ira terminar mais nao espera.   

4.18.3 Toque e segure atraso 

clique e segure o tauche para aumentar o tempo de espera como mostra a imagem 4.52 

Imagem  4.51 

Click it into 

fixed-time 

startup 

setting 

Click it into 

fixed-time 

shutdown 

setting 

Turn on/off 

fixed-time 

startup 

Turn 

on/off 

fixed-time 

shutdown 
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Imagem 4.52 

4.18.4 instale o script da pagina web 

Ele permitirá que você instalar webpage scrip quando você abrir o sistema ,, mas vai aumentar o 

risco quando você está visitando a página da Web 

 

4.19 seleção da engineer 

4.19.1 ajustamente USB 

Depois de abrir o ajuste USB, você pode usar algum software para ler software MID , mas 
quando o ajuste USB é ligada, de armazenamento USB precisa de ajuste manual . 

 

4.19.2 Manter o estado desperto 

Se você abrir manter o estado desperto , ele  nunca ira   entrar em estado de sleep o seu MID está a 

carregar. 

4.19.3 ponto de localizacao   

Se você abrir local do ponteiro , ele irá exibir direção vertical e horizontal toque 
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4.19.4 mostrar Touches 

Mostrar toques 

Se você exibição aberta operação de tela de toque, ele irá exibir opeation toque na tela. Sugere-se 
para usar com mesma direção local do ponteiro. 

 

4.19.5 mostrar actualizacao da tela 

Se você abrir a tela de atualização, ele irá exibir área relacionada quando a área esta actualizando. 

 

4.19.6 Mostrar o uso da CPU 

Depois de abrir o uso do CPU, no topo direito de MID ira mostrar a situação de Uso do CPU, como 

ilustra a imagem 4.53 

 

Picture 4.53 

4.20 Acerca do Tablet 

verifica o estado do MID  

1. verifica as definições da Aplicacoes 

2. Clique Sobre Tablet, verifica o estado da mensagem, modelo, versao do 

Android, versao do No e Sistem Operativo disponível. 

3. clique no estado da mensagem, verifique o estado da bacteria, nível da 

carga, estado do seu cartão SIM, o seu numerodo IMEI, o seu endereço 

do IP. 
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5 Multi-Media 

5.1 Music/ Musica 

 

Enter into music player: in menu or desktop click music icon to enter into music player, 

click the music you want to play, as Picture 5.1:/   INTRODUZA O LEITOR DE  

Picture 5.1 

Album/  

Pause/play 

Artist/ 

AA 

Album 

Song Name/ 

bome 

Random Play/  

Seguinte 

 

voltar 
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Picture 5.2 

 Arraste a barra de progresso para ajustar o progresso do leitor 

 Operação de botão leitor de música como ilustra a Imagem 5.2 

5.2 Video 

 

5.3 Galeria de Foto 

Galeria de Foto a podem ser procuradas as fotos e video no cartão, e a galeria de foto classifica as 

fotos e videos em pasta. 

Ver as Fotos 

1. Clica na aplicação galleria na interface principal. 

2. Clica na pasta que desejar vizualizar. 

3. Clica na foto que deseja vizualizar, os sistema vai abrir automaticamente em 

tela grande. 

4. As imagens podem ser ampliadas e reduzidas, colocando dois dedos na tela e 

separado-os ou fechando-os. 

 

Picture 5.3 

Escolher 

Modo da 

Tela 

Ajustar 

estreia Estrear/parar 
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Note: Quando estares a ver as fotos poderá passar para outra foto passando o dedo para 

esquerda ou direita. 

Editar e Definir fotos 

Quando estiver a ver fotos em mode de tela grande, clique na tecla de menu para exibir 

seleção de menu, você pode escolher a seleção que você precisa editar e definir 

imagens. 

Slide Show 

1. Abra uma imagem, use a tecla virtual para clicar tecla de menu. 

2. Clique em slide show, ira fazer estreia automatica das fotos. 

Editar 

1. Clique no menu chave, exibir a seleção de menu. 

2. Clique em editar. 

3. Ajuste o brilho, estilo e cor. 

4. Clica em salvar. 

5. Se você quiser desistir de editar, clique em chave de retorno, clique em 

não para voltar à imagem de navegação. 

5.4 Câmera 

Na interface principal ou área de trabalho, clique em procedimento de aplicação da câmara, entrará 

em câmera 

Operações da câmera, Ligar câmera: escolher tela de Menu, clique interruptor frente / trás 

da câmera. 
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5.5 FM Radio 

Clique na interface principal ou desktop para entrar na interface de rádio FM:   

 Botão de rádio instrução da operação: 

 

Picture 5.4 

Ver 

Foto 

videos 

Ligar 

Câmera frente/trás 

câmera 

Clica para 

Tirar foto 

Full screen play 

mode. 

Mudar modo camera 

Sub menu 

normalCamera 

mode 
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Picture 5.5 

Abrir 

autofalante 

Play/pause 

Botão 

salvar 

Previous 

channel 

Proximo Canal 

Frequência 

corrente 

Desligar FM 
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6 Função Comunicação 

6.1 Telefone 

1 Clique em procedimento de aplicação do telefone. 

 

Picture 6.1 

Mostra 

numero 

telefone 

Ligar para o 

numero 

discado 

Area para discar 

o numero 

Histórico de chamadas   

Ocultar Teclado 
Tela de 

Função 
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6.2 Mensagem de Texto  

1 Entre no menu principal, escolha o procedimento de aplicação. 

 

 

 

 

 

 

2 Clique para escrever nova mensagem 

Picture 6.2 

Inserir 

Directamente o 

número 

Adicionar 

recebedor 

Enviar 

mensagem 

Menu(discartar,inserir 

Texto) 
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6.3 Lista de Contacto 

Clique na lista de contatos na interface principal, para entrar na lista de contatos como na Imagem 

6.3 

 

Picture 6.3 

 Pesquisar Contacto: clique  no botão, entra em função de pesquisa. 

 Adicionar Contacto: clique  no botão, entrar na interface para adicionar 

contacto. 
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7 7Internet 

7.1 Navegador 

Em caso de Wi-Fi ou internet móvel está bem ligado, clique no navegador IE  no menu 

principal ou desktop para entrar na interface IE, como na Foto 7.1 

 

7.1.1 Picture 7.1 

Clique na barra de endereço para introduzir o site, clique em Iniciar, digite em página da Web 

relacionada, em seguida, você pode consultar o site informações, como Imagem 7.1.2 e você pode 

clicar no menu para atualizar, salvar o indicador, página ação, marcadores,, história e definir a 

página da web. 

Coluna de 

Endereços 

menu 

Savar indicador 
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Picture7.1.2 

7.2 Email 

Procedimento de aplicação de e-mail contém email guia de configuração, você pode adicionar o e-

mail POP3 ou IMAP conta externa de prestador de serviço normal de e-mail da Web (por exemplo, 

Yahoo, Gmail, Hotmail e 163), como Imagem 7.2. 
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Picture 7.2 

a. Configuração de Email 

1． Depois de clicar no ícone e-mail enviando , você pode ver o guia de 

configuração de e-mail, que pode ajudá-lo a definir. 

2． Introduza o seu endereço de e-mail e senha. 

3． Clique no botão “Proximo passo”, selecione o tipo de e-mail se é POP3 ou IMAP. 

4． Clique no botão “Proximo passo” para verificar se o serviço de caixa de e-mail pode 

receber ou enviar e-mail. 

5． Coloque a conta de e-mail, exibirá um campo para colocar assunto e depois clique 

em finalizar. 

6． If Se a caixa de e-mail estiver disponivel, entrará automaticamente em sua caixa de 

correio. 

b. Apagar a conta de e-mail 

Você pode excluir a configuração de conta POP3 ou IMAP do seu email MID. 

Clique。 

1. Entre na sua caixa de Correio. 

2. Pressione a tela Menu. 
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3. Clique em Conta. 

4. Pressione a  conta que deseja excluir. 

5. Clique em confirmar a exclusão. 

c. Enviar E-mail 

1． Clique  para exibir a sua caixa de correio. 

2． Clique na caixa de entrada, irá atualizar os novos e-mail automaticamente; clique para 

ler novo e-mail. 

 
 

3 ． Pressione a tela de Menu 

4 ． Clique editar Para entar na interface de novo email 

5 ． Introduza o endereço de email receptor 

6 ． Introduza o assunto e o conteúdo do email 

7 ． Se você quiser adicionar anexo, clique na tela de menu 

8 ． Clique em anexar arquivo (foto, musica, video e documento) 

9 ． Clique em Enviar para enviar o email 

Picture 7.3 

Clique para 

Adicionar 

Anexo 
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8 Outros Procedimentos da 

Applicação 

8.1 Relógio 

Clique em procedimento despertador, irá entrar na interface como mostra a forto 9.1. 

Há relógio, imagem, músicas e botões na página home. 

 

8.2 Calculador 

1. Clique . 

2. Introduz número na placa base da calculadora. 

Picture 8.1 

Programar 

Alarme 
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Pictuer8.2 

8.3 Gerenciador de Arquivos 

Gerenciador de arquivo irá copier, cortar, apagar, renomear os documentos ou pastas no cartão TF, 

que também irá compartilhar os arquivos. 

No menu princiapal, clique no icon gerenciador de documento  para entrar em documentos 

gerente. 
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Picture8.3 

a、Copiar, cortar, excluir, renomear arquivo e pastas: escolher arquivo ou pasta, pressione e segure 

o arquivo ou pasta para entrar na interface como a imagem ilustra 9.4. 

 

RAM 

Cartão de 

Memoria 

Externo 
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Picture8.4 

b、Cole o arquivo de cópia ou corte: escolha o arquivo que deseja colar. Como mostra a foto 9.5. 

 

Picture8.5 
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Picture 8.6 

C. Arquivo Compartilhado: escolha qualquer arquivo, toque longo, irá aparecer “partilhar”, depois 

escolhe a forma de partilhar que desejar. 

d、 Instalar arquivo apk：Escolha o arquivo sufixo .apk no gerenciador de arquivo, voce pode 

instalar o software da terceira parate como lembrete. 

e、 Construir nova pasta: Escolha o menu que deseja criar o arquivo, você pode criar novo arquivo 

como lembrete. 

 

8.4 Gravador 

Na interface principal, clique em icon de gravador  para entrar na interface de registo, 

clique em botão de registo  para iniciar a gravação. Clique no botão Parar  para parar a 

gravação. Clique no botão Play para ouvir a gravação.  

 

Picture8.7  
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9 Instalação de Procedimentos 

9.1 Instalação 

Instalar o procedimento de aplicação de terceiros 

1. Clique “gerenciador de arquivo”; escolhe o processo de instalação que deseja. 

2. Segure o procedimento de instalação que deseja. 

3. Irá mostar instalar, clique em instalar apk. 

4. Temine a instalação como guia, ele vai operar. 

9.2 Desinstalar 

Procedimento de Desinstalação de Aplicação 

1. Clique no ícone configuração na interface principal. 

2. Clique no APK que você deseja desistalar. 

Habilidade: O gerente procedimento instalado pelo sistema tem muitos métodos convenientes 

para desinstalar após a abertura gestor do procedimento, clique em desinstalar, ele irá listar todos 

os procedimentos de aplicação instalados pelo sistema. 

10 Solução de Problemas 

1.A primeira inicialização do MID é lento 

Depois que o sistema MID atualizado, a primeira startup precisa instalar os softwares de 

aplicativos pré-instalados, o prazo de entrega é de cerca de 2-3 minutos, a partida depois será 

muito mais rápido. 

 

2.MID não pode se conectar ao Wi-Fi 

 Verifique se o roteador sem fio de serviço de internet pode trabalhar em normal. 

 Verifique se o MID e roteador sem fio em certa distância, e nenhuma parede ou 

outra barreira entre eles. 

 Verifique se o nome de usuário e senha corretos. 
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3. O MID fica quente 

Quando muitos processos são usados em simultâneo ou o brilho da tela aberta o 

mais leve ou sob carga. 

4. Email não pode ser definido ou registado no procedimento de aplicação. 

 Verifique se a internet está bem ligada. 

 Certifique se o caminho de configuração de e-mail está correcto. 

 Mantenha o seu tempo de Sistema e hora local consistente. 

5. O Sistema e anormal e não pode trabalhar. 

Quando você instalar alguma aplicação de terceiros, ele pode dar informação 

anormal, você pode pressionar a tecla Reset para reiniciar o sistema. 

6. A página Web não pode ser aberto 

 Por favor, mantenha a distância entre a rota para MID no alcance 

efectivo. 

 Por favor, reinicie o WIFI e tente novamente. 

7. MID funciona muito lentamente as vezes 

É fenômeno normal. Por favor, desligue algum aplicativo que você não precisa em gerenciamento 

de tarefas avançado, ou desinstalar alguns aplicativos de terceiros para liberar mais recursos do 

sistema. 


