
Guia do Usuário

Computador portátil



1.Para ligação, pressione a tela de fonte de alimentação do computador       ;
Na primeira ligação do computador, por favor, conecte primeiro o adaptador de 
fonte de alimentação e o computador ligará automaticamente. Depois que a tela 
acender, entrará na interface de definição de ligação.
Quando o computador estiver desligado ou em suspensão, pressione rapidamente 
a tecla de fonte de alimentação até que a luz indicadora do teclado acenda para 
ligar ou acordar o computador.
Quando o computador estiver em uso normal, clique em        >       para colocar o 
computador em estado suspenso, desligado, reiniciado.
Desligamento forçado: Pressione longamente a tecla de fonte de alimentação por 
mais de 10 segundos para forçar o desligamento. O desligamento forçado resultará 
na perda de dados não salvos, por favor, use-o cautelosamente.

2.Quando for ligado pela primeira vez, o sistema entrará no processo de inicialização, 
o processo demora um longo tempo, por favor, aguarde com paciência até que 
apareça a interface de seleção de idioma.
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Ligação & inicialização do sistema

0101



4.Selecione a opção correta do país (região) e clique em [Sim].

5.Selecione a opção de disposição de teclado apropriada.

3.Neste momento, pode-se selecionar diferentes idiomas de acordo com suas 
demandas reais de uso e clicar em [Sim].
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Se não houver necessidade de uma segunda disposição de teclado, 
pode selecionar [Pular].

6.Leia o acordo de licença e clique em [Receber] para poder usar o sistema.
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7.Insira o nome de usuário e clique em [Próxima Página].

8.Escolha se deseja definir uma senha de acordo com as necessidades reais; 
Se não precisar defini-la, pode clicar diretamente em [Próxima Página].
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9. A definição de privacidade do equipamento pode ser marcada de acordo com 
a situação real. Se a página for longa, pode rolar o mouse ou clicar em [Próxima 
Página] para rolar, depois de concluir a definição, clique em [Sim].

10. Depois de concluir a definição acima, o sistema continuará a concluir as etapas 
finais de inicialização, por favor, não desligue o computador durante esse período 
e garanta uma energia suficiente (é recomendado conectar um carregador).
Até que a interface mostrada na figura abaixo apareça, a inicialização do sistema 
de ligação do computador é concluída.
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11.Se você estiver usando o Windows 11 pela primeira vez, recomenda-se ler 
primeiro o conteúdo de guia [Introdução] no menu Iniciar, que pode lhe ajudar 
a dominar mais rapidamente várias habilidades do Windows 11.
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1.Conexão à rede
Clique em [Anotação 1] na barra de notificação no canto inferior direito da área 
de trabalho e clique na seta em [Anotação 2] no menu pop-up;

Role para achar o nome do ponto de acesso à rede WiFi a ser conectado e 
clique em [Conectar];

Definição do sistema
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Insira a senha do ponto de acesso e clique em [Próximo Passo]; (não há esse 
passo para rede aberta)

Após a conclusão de verificação da senha e de outras informações, a conexão 
de rede é concluída.
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Depois que o computador estiver conectado à rede, vai se conectar ao servidor 
da Microsoft e ativará o sistema.
O método de verificação de estado de ativação do sistema é como a seguir:
Abra o menu [Iniciar] e clique em [Definição];

Selecione [Sistema] e clique na opção [Ativar] no lado direito;

Ativação do sistema
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Se o sistema for ativado normalmente, as informações de interface como a seguir 
podem ser obtidas [Estado de Ativação: Ativado];
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Se for preciso realizar a recuperação do sistema (recuperação de definição de 
fábrica), por favor, siga as etapas abaixo.
Entre na interface [Definição] conforme o meio anteriormente mencionado;
Selecione [Sistema] e clique em [Recuperação] no lado direito;

Depois de clicar em [Redefinir Este PC], basta seguir o aviso para execução.

Recuperação do sistema
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Na barra de notificação no canto inferior direito da área de trabalho, 
clique na seta em [Anotação 1] e o ícone Bluetooth em [Anotação 2] aparecerá;

Clique com o botão direito do mouse no ícone Bluetooth e o menu mostrado na 
figura abaixo aparecerá, clique em [Adicionar Equipamento Bluetooth];

Conexão de Bluetooth
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Na página de definição pop-up, clique em [Adicionar Equipamento] no lado direito;

Na nova janela pop-up, clique para selecionar [Bluetooth];
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O sistema vai se conectar automaticamente aos equipamentos relevantes; (Se o 
equipamento precisar inserir o código de emparelhamento, por favor, basta inseri-lo 
de acordo com as instruções.) Após a conclusão de conexão, por favor, clique em 
[Concluído] para concluir a operação.

Aguarde até que o sistema procure equipamentos Bluetooth ao redor (por favor, 
defina antecipadamente o equipamento Bluetooth a ser conectado ao modo de 
emparelhamento) e clique no nome do equipamento depois que o nome do 
equipamento que você deseja conectar aparece;
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Entre na interface [Definição] conforme o meio anteriormente mencionado;
Abra [Hora e Idioma] e clique em [Idioma e Região] no lado direito;

Alteração do idioma do sistema

Clique em [Adicionar Idioma];

15



Encontre o idioma que deseja adicionar na caixa de diálogo pop-up e selecione-o, 
depois clique em [Próxima Página];

Selecione [Funções de Idioma Opcionais] conforme necessário e clique em [Instalar];

A função do pacote de idiomas precisa ser baixada e instalada online, portanto, o 
tempo de instalação específico está relacionado à rede conectada, por favor, aguarde 
pacientemente; A seguinte interface será exibida durante o período de instalação, se 
o conteúdo do aviso na cor amarela na imagem desaparecer, significa que a instalação 
está concluída e pode-se prosseguir para o próximo passo de definição;
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Após a conclusão de instalação do pacote de idiomas, [Idioma de Exibição de 
Windows] vai se tornar uma opção, selecione o idioma que você deseja;

Após a conclusão de seleção do idioma, ainda é preciso sair e fazer login novamente 
para poder exibir o novo idioma, por favor, salve outros aplicativos e clique em [Sair];
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Depois de sair do sistema, faça login no sistema novamente;

Após o novo login, o idioma do sistema é alterado para o idioma de definição. 
(Como alguns itens de definição e nomes de aplicativos estão disponíveis apenas 
em inglês, podem ainda ser exibidos em inglês após a troca de idioma.)
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Num espaço em branco na área de trabalho, clique no [Botão Direito do Mouse], 
a seguinte caixa de diálogo aparecerá, clique e selecione [Personalizar];

Definição do ícone da área de trabalho

Na opção [Personalizar], role até encontrar [Tema] e clique para entrar;
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Role e encontre [Definição do Ícone da Área de Trabalho], clique para entrar;

Na caixa de diálogo pop-up, defina o ícone da área de trabalho conforme necessário;
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Quando a energia da bateria estiver muito baixa, o computador exibirá um aviso de 
baixa energia, por favor, carregue o computador a tempo, caso contrário, 
o computador dormirá automaticamente. Conecte o adaptador de fonte de 
alimentação, a luz indicadora de carregamento está sempre acesa para indicar 
que a bateria está carregando e, se não estiver acesa, significa que não está 
carregando ou o carregamento está concluído. A velocidade de carregamento 
da bateria é mais rápida quando o computador está desligado ou em estado 
de suspensão.
Clique no ícone da bateria na barra de estado no canto inferior direito da área de 
trabalho para verificar rapidamente a energia da bateria;

Carregamento & gerenciamento 
de fonte de alimentação
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Clique no ícone de energia de bateria no menu pop-up e pode-se entrar na página 
de definição de gerenciamento de fonte de alimentação e de bateria; Pode-se selecionar 
o modo apropriado para usar no modo de fonte de alimentação; [Equilíbrio: Obtenha 
um equilíbrio entre a resposta do sistema e o consumo de potência; Melhor eficiência 
energética: Tende para a economia de energia, a resposta do sistema ficará mais lenta; 
Melhor desempenho: Tende para a colocação de desempenho em jogo, mas a vida útil 
será reduzida e o calor aumentará;]. (Esta função não é opcional para alguns modelos)

Depois de selecionar qualquer caixa de entrada, pressione a [Tecla Win] e [Tecla 
de Espaço] no teclado para alternar o método de entrada;

Alternação de método de entrada
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Clique com quatro dedos: Abrir rapidamente o Centro de Operação

Deslizamento com três dedos para a esquerda e para a direita: 
Alternar entre aplicativos

Deslizamento com três dedos para baixo: Exibir a área de trabalho

Deslizamento com três dedos para cima: Visualização de multitarefa

Clique com três dedos: Utiliza a pesquisa

Abrir ou fechar com dois dedos: Ao navegar em imagens, 
páginas da Web, etc., pode-se ampliar ou reduzir imagens, 
páginas da Web etc.

Deslizamento com dois dedos para cima e para baixo: 
Rolar e percorrer uma tela ou documento

Clique único com dois dedos: Equivalente ao botão direito de um 
clique do mouse

Clique único no botão direito: Equivalente ao botão direito de um 
clique do mouse

Clique único no botão esquerdo: Equivalente ao botão esquerdo 
de um clique do mouse

Movimento com um dedo único: Mover o cursor na área de trabalho

Clique duplo com um dedo único: Equivalente ao clique duplo 
com o botão esquerdo do mouse:

Clique com um dedo único: Equivalente ao botão esquerdo do mouse

Operação de placa sensível ao toque 
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Alternar entre teclas 
de atalho e teclas de função

Bloqueio e desbloqueio de placa sensível ao toque
Por favor, use-a de acordo com a impressão de tela de função no teclado real 
(geralmente é adotada uma cor diferente das teclas convencionais);
Tomando o modelo F15 Plus2 como exemplo, a impressão de tela de tecla de controle 
de função da placa sensível ao toque       está na tecla Esc, então pressione [tecla Fn] e 
[tecla Esc] para bloquear e desbloquear a placa sensível ao toque;

Sob o modo de tecla de função, ao executar um software diferente, F1 e F2 e outras 
teclas são definidas com funções diferentes.
Para usar F1, F2 e outras teclas como teclas de função, você pode:
Pressionar a tecla Fn e pressionar simultaneamente a combinação F1~F12 para realizar 
várias funções, os modelos diferentes podem ter diferenças, pode-se contactar 
pontualmente o serviço de atendimento ao cliente para obter informações.
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É interruptor de fonte de alimentação do computador

É interface padrão USB

É interface de fonte de alimentação que se conecta à 
interface de carregamento DC de 3,5 mm

É interface HDMI que pode ser conectada com o cabo 
HDMI correspondente para saída de exibição

É interface tipo-c, que pode ser usada conectando a uma 
linha tipo-c

É ranhura para cartão TF, onde pode ser inserido um cartão 
TF para expansão de capacidade

É interface de fone de ouvido, que pode ser usada 
conectando a fones de ouvido de 3,5 mm

Es

Descrição de marcação de interface
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Download de firmware
Seleção de firmware para download no site oficial

Insira o número ID do produto correspondente na interface de download para 
encontrar o firmware correspondente, como por exemplo, G1F1:

Após a inserção, pode-se ver a lista de links de download de firmware correspondente:
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Contato de serviço pós-venda:
Se encontrar problemas com produtos que não podem ser solucionados, por favor, 
envie um e-mail para customersupport@teclast.com
Dentro do qual, o conteúdo do e-mail deve conter 3 pontos de informações como a 
seguir, caso contrário, não é possível fornecer o serviço pós-venda correspondente.
1. O nome da plataforma de compra do produto (se houver uma plataforma de 
sub-região no país, certifique-se de fornecer o nome do país);
2. O modelo do produto adquirido, número ID com quatro dígitos e número SN 
(conforme demonstrado na figura seguinte);
3. Número do pedido de compra.

*As informações acima devem estar totalmente escritas no conteúdo do e-mail, 
caso contrário, não é possível fornecer o serviço pós-venda correspondente.*
*As informações acima devem estar totalmente escritas no conteúdo do e-mail, 
caso contrário, não é possível fornecer o serviço pós-venda correspondente.*
*As informações acima devem estar totalmente escritas no conteúdo do e-mail, 
caso contrário, não é possível fornecer o serviço pós-venda correspondente.*

产品型号

4位ID号

SN号
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