
PT

MOTOROLA XOOM
TM 2

MEDIA EDITION

MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition somente Wi-Fi (MZ607) MOTOROLA XOOM™ 2 Media Edition 3G (MZ608) UMTS LA Guia de Início Rápido outubro 31, 2011 3:28 pm

Seu tablet
Visão rápida

Quando seu tablet já estiver ligado, explore tudo que ele pode fazer:

• Personalize: inicialize-o em “Personalizar”.

• Crie: verifique e envie seu “E-mail”. Além disso, crie e edite documentos e 
eventos do calendário para o “Trabalho”.

• Aproveite: você também pode “Carregar”os aplicativos e jogos no tablet ou 
“Reproduzir e gravar” mídias.

Dicas e truques
• Liga/Desliga e Modo de espera: para ligar ou desligar o tablet, mantenha 

pressionada a tecla Liga/Desliga e Modo de espera  na parte traseira. Para 
colocar a tela em modo de espera ou reativá-la, pressione e solte essa tecla.

Nota: os dispositivos somente Wi-Fi não possuem entrada para cartão SIM. 
Determinados aplicativos e recursos podem não estar disponíveis em todos os 
países.
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Calendário do Google 14:55
Lembrete: ligação sobre Revisão Executiva 
15:00 -16:00 (David’s Calendar@moto

Justin Younger 14:52
Atualizações de orçamento – Olá a todos, 
Atualizei todas as informações de orçamento 

Eu, Paul, Kim   3 14:50
Atualizações de conteúdo para materiais 
de marketing – Parece uma boa ideia. Vamos 

Julie Demler 14:45
Aprovações de conteúdo – Tudo isso é 
aprovado por mim. Ir para o restante das

Greg Poulimas 14:47
Local que você deveria conferir – Achei que 
seria relevante para seu projeto atual. Além 

Aplicativos

Gmail Internet Talk Mapas Galeria YouTubeMarket Câmera

Lente da câmera frontal

Luz de carga

Teclas de volume 

(na parte traseira)

Carregador/micro USB

HDMI

SIM e microSD

Luz de notificação

Tecla Liga/Desliga e Modo de 

espera (na parte traseira)

Manter pressionado = Liga/Desliga 
Pressionar = desativar/ativar

Conector de fones de ouvido

Iniciar
Configurar

Mãos à obra.

Dicas e truques
• No caso improvável de o tablet deixar de responder, tente uma reinicialização 

forçada: mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e Modo de espera  e a tecla 
de diminuição de volume por mais de 12 segundos.

Nota: este produto utiliza uma bateria não removível.

Nota: os dispositivos somente Wi-Fi não possuem cartão SIM. 

Nota: este dispositivo é compatível com aplicativos e serviços que usam muitos 
dados. Portanto, certifique-se de que seu plano de dados atenda às suas 
necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Cuidado: antes de montar, carregar ou usar o tablet pela 
primeira vez, leia as importantes informações legais, 
regulatórias e de segurança fornecidas com o produto.

5
Faça o login.

Fazer login na sua conta do Google

E-mail

Senha

1
Carregar.

Nota: este produto 
utiliza uma bateria não removível.

2
Remova os cartões SIM e 
microSD do espaço reservado.

3
Insira os cartões SIM 
e microSD.

4
Ligar.

Tecla Liga/Desliga 

e Modo de espera 

(na parte traseira)

Manter pressionado = 
Liga/Desliga

SIM e 

microSD

Tocar
Início rápido:Tocar

Tudo está ao alcance do toque:

• Tocar: seleciona um ícone ou opção.

• Tocar e segurar: move itens na tela principal ou abre opções de itens nas listas.

• Arrastar ou pressionar levemente: rola lentamente (arrastar) ou rapidamente 
(pressionar levemente).

• Apertar ou tocar duas vezes: aumenta ou diminui o zoom em websites, fotos e 
mapas.

Dicas e truques
• Pressionar levemente e interromper: ao pressionar levemente em uma lista 

longa, toque na tela para interromper a rolagem.

• Mapas: gire um mapa com dois dedos e arraste dois dedos para baixo para 
incliná-lo.
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Aplicativos

Gmail Internet Talk Mapas Galeria YouTubeMarket Câmera

Tocar e segurar para 
mover itens na tela 
inicial ou para abrir 
opções de itens nas 
listas.

Tocar para abrir.

Pressionar levemente 
ou arrastar para rolar.

Navegar
Início rápido: Navegar

Encontre seu caminho:

• Pesquisar:   pesquisas por texto ou voz.

• Menu Aplicativos:  mostra todos os seus aplicativos (se tiver muitos, 
pressione levemente para a esquerda ou para a direita para ver todos).

• Voltar:  volta para a tela anterior.

• Principal:  volta para a tela principal em qualquer ponto.

• Aplicativos recentes:  mostra miniaturas de seus aplicativos recentes (toque 
em uma miniatura para abrir o aplicativo).

Dicas e truques
• Painéis: pressione levemente para a esquerda ou para a direita para exibir os cinco 

painéis da tela principal. Para voltar ao painel central, toque em Principal .

• Menu: quando você visualizar  no canto superior direito ou  no canto inferior 
esquerdo, toque neles para abrir o menu da tela em que estiver.
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Pesquisar.

Widgets

Pressionar levemente 
para a esquerda ou 
para a direita para 
visualizar mais painéis.

Abrir aplicativos.

Aplicativos recentes

Notificações e 

configurações rápidas 

Tocar para exibir os detalhes.

Principal

Voltar

Atalhos

Quer mais?
Mais informações

Você pode obter mais informações, mais ajuda e mais itens gratuitos. Estamos aqui 
para ajudar. 

• Respostas: confira a central de ajuda no tablet: toque em  Aplicativos 
> Ajuda. Se o dispositivo não tiver uma central de ajuda, faça download dela em 
www.motorola.com.br/myxoom2.

• Suporte: vá para www.motorola.com.br/suporte, onde você poderá escolher uma das 
diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em 
contato pelos telefones: para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 
4002-1244. Para outras localidades, ligue 0800-773-1244. Acesse: 
www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/.

• Atualizações: para manter o tablet atualizado, poderão ser disponibilizadas 
atualizações de software. Toque em  Aplicativos >  Configurar > Sobre o tablet 
> Atualizações do sistema para saber se seu tablet está atualizado. Se não estiver, 
toque em Atualizar.

• Junte-se a nós: receba as últimas notícias, aplicativos, dicas e truques, vídeos e 
muito mais — junte-se a nós em:

 YouTube™ www.youtube.com/motorola

 Facebook™ www.facebook.com/motorola

 Twitter www.twitter.com/motomobile
Acessórios

Encontre acessórios para o seu tablet em www.motorola.com.br/acessorios.

 

Direitos autorais e marcas registradas
Este produto atende aos limites de SAR aplicáveis de 1,6 W/kg (FCC) e de 2,0 W/kg (ICNIRP). Os limites e as diretrizes incluem uma 
margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do 
estado de saúde. Os valores máximos de SAR medidos para este dispositivo são listados nas informações regulatórias incluídas na 
embalagem do produto.
Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Termos, condições e/

ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.
Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações 
mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou 
modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.
Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.
O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, o logotipo do 
Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Livros, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, Google 
Places, Google Maps Navigation Beta, Google Agenda, Android, Android Market e outras marcas são marcas registradas do Google, Inc. Todos os 
demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.
© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.
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Personalizar
Início rápido: Personalizar

Altere seus widgets, o papel de parede e muito mais. Deixe-os com a sua cara.

• Principal: para mover widgets ou atalhos, mantenha-os pressionados. Para 
adicioná-los ou para alterar o papel de parede, toque em  no canto superior 
direito.

• Som e tela: toque no relógio na parte inferior direita. Em seguida, toque em  e 
em Configurar para escolher Tela, Som e muito mais.

Dicas e truques
• Adicionar à tela principal: basta tocar e segurar um local vazio na tela principal.

• Remover da tela principal: toque e segure um widget ou atalho e arraste-o até a 
lixeira, no canto superior direito.

• Configurações de aplicativos: para abrir as configurações no menu de 
aplicativos, toque em  Aplicativos >  Configurar.
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1

2

Wi-Fi

Modo avião

Orientação

Notificar

Configurações

AUTOMÁTICO

3

Adicionar widgets, 
papel de parede e 
muito mais à tela 
inicial.

Tocar nos indicadores 
de status. Em seguida, 
tocar em      duas 
vezes para 
alterar a 
tela, o som 
ou outras 
configura-
ções.

Tocar a segurar. 
Em seguida, arrastar 
widgets ou atalhos 
para um novo local 
ou para a Lixeira, no 
canto superior direito.

Carregar
Início rápido: Carregar

O tablet é fornecido com aplicativos e jogos divertidos. Explore-os e faça download de 
outros no Android Market™!

Localizar:  Aplicativos >  Market

• Localizar: para localizar um jogo ou aplicativo, toque em  na parte superior.

• Rever: para exibir os aplicativos que você baixou do Market, toque em Meus 
aplicativos.

Dicas e truques
• Ajuda: para obter ajuda e muito mais, toque em Menu , no canto superior 

direito.

• No computador: você pode encontrar e gerenciar aplicativos em qualquer 
computador. Basta ir até market.android.com e fazer login com o e-mail e a senha de 
sua conta do Google™.

• Desinstalar: para desinstalar seus aplicativos do Market, toque em Meus 
aplicativos. Toque em um aplicativo para exibir o botão Desinstalar.

VIAGENS
Pesquisa por voz

por

Aplicativos Agendas Procurar no Market Meus aplicativos

Grátis

Google Maps
Google Inc.

Grátis

Gmail
Google Inc.

Grátis

Google Pinyin
Google Inc.

Grátis

Google Finance
Google Inc.

Grátis

Google Docs
Google Inc.

Grátis

Google Goggles
Google Inc.

Grátis

EM DESTAQUE PARA TABLETS     >

PRINCIPAIS PAGOS    >

CATEGORIAS

JOGOS

LIVROS E REFERÊNCIAS

NEGÓCIOS

QUADRINHOS

COMUNICAÇÃO

EDUCAÇÃO

ENTRETENIMENTO

Pesquisa por voz
por

VIAGENV
Mais de 3 milhões de livros. 

Leitura livre.

Exibir os 
aplicativos 
baixados.

Procurar 
aplicativos 

ou livros. Menu

Procurar 
aplicativos 

ou livros.

Navegar
Início rápido: Navegar

Você está navegando na tela grande.

Localizar:  Aplicativos >  Internet

• Guias: toque em  para abrir uma nova guia. Em seguida, toque nas guias para ir 
até elas ou em  fechá-las.

• Favoritos: se você adora aquele site, toque em  para marcá-lo como favorito. 
Toque em  para abrir seus favoritos.

Dicas e truques
• Tocar e segurar: toque e segure um link ou um campo de texto para ver as 

opções.

• Zoom: para aumentar ou diminuir o zoom, pressione seus dois dedos juntos ou 
mova-os separadamente na tela.

• Pesquisar: para pesquisar na tela principal, toque em  no canto superior 
esquerdo para fazer uma pesquisa por texto ou em  para fazer uma pesquisa 
por voz.

• Compartilhar: para enviar o link para um website a um amigo, basta tocar em 
Menu  > Compartilhar página.

http://www.filmfans.com/

Página principal   Showtimes   Navegar até filmes   DVDs   Trailers   Guias de filmes

Ingressos para filme e...

BLACK HOLE
NESTE VERÃO

Clipe exclusivo de Younger than Ever
Sem saída, Bailey é forçada a deixar a cidade que ama e descobrir 

o motivo da morte prematura de seus pais.

Menu

Abrir os favoritos.

Pesquisar

Adicionar um favorito.

Tocar e digitar um URL.

Guias (tocar em + para 
adicionar uma guia)

Voltar

Avançar

Atualizar

http://www.

Reproduzir e gravar
Início rápido: Reproduzir e gravar

Veja, capture, compartilhe!

Localizar:  Aplicativos >  Câmera ou  Música

• Fotos e vídeos: na câmera, toque em  para tirar uma foto ou em  para 
alternar para vídeos.

Para abrir fotos e vídeos, toque em  Aplicativos >  Galeria.

• Reproduzir e transferir arquivos de computador: abra  Aplicativos 
> MotoCast e instale-o no computador (em www.mymotocast.com). Em seguida, 
faça login para reproduzir ou fazer download de arquivos diretamente para o tablet.

Dicas e truques
• Zoom: para aumentar ou diminuir o zoom das fotos, aproxime ou afaste os dedos 

na tela.

• Configurações da câmera: no visor de fotos, toque em  para abrir Configurações 
da câmera.

Iniciar/interromper 
a gravação. Zoom

Lente da câmera traseira
Flash da câmera

Na parte traseira do tablet:

Escolher 
foto ou 
vídeo.

Escolher a câmera 
frontal ou traseira.

Abrir a 
galeria.

E-mail
Início rápido: E-mail

Mantenha-se em contato com seus amigos e colegas.

Localizar:  Aplicativos >  E-mail ou  Gmail

• Adicionar contas: toque em  Aplicativos >  Configurar > Contas e sincronização. 
Em seguida, toque em Adicionar conta no canto superior direito. Para contas de 
trabalho do Microsoft™ Exchange, escolha Corporativo e digite as configurações 
de seu departamento de TI.

Dicas e truques
• Teclado: toque em um campo de texto para abrir o teclado da tela sensível ao 

toque.

• Arrastar ou pressionar levemente: ao pressionar levemente em uma lista longa 
de contatos ou e-mails, toque na tela para interromper a rolagem.

• Redes sociais: acesse o Facebook™, o Twitter e muitas outras redes sociais. 
Visite o Android Market™ para obter os widgets e aplicativos oficiais mais 
recentes e veja o que todo mundo está fazendo. Toque em  Aplicativos 
> Market.

voce@gmail.com

Caixa de entrada

Caixa de entrada 
prioritária

Favoritos

Importante        3

Chats

Enviados

Caixa de saída

Rascunhos

Todos os e-mails

Spam

Lixeira

Pessoal

Menu

Criar uma mensagem.

Verificar se há 
mensagens novas.

Procurar mensagens.

Marcar uma mensagem 
como favorita (estrela) 
para se lembrar de voltar 
a ela posteriormente. 
Para exibir as mensagens 
favoritas, tocar na 
etiqueta de mensagens 
Favoritas.

Escolha várias 
mensagens. Em 
seguida, escolha uma 
ação na parte superior 
da tela.

Mensagens

Etiquetas de mensagens

Trabalho
Início rápido: Trabalho

Você pode usar o Quickoffice™ para visualizar e editar arquivos on-line ou fazer 
download desses arquivos para o tablet e trabalhar neles quando quiser.

Localizar:  Aplicativos >  Quickoffice HD

• Abrir arquivos: toque em uma pasta ou em um arquivo para abri-lo ou toque e 
segure um arquivo para ver as opções. Você pode editar a maioria dos arquivos 
de texto ou planilha.

• Selecionar texto: toque duas vezes em um texto para selecioná-lo.

Dicas e truques
• Opções: para abrir um teclado, escolher a formatação, salvar o arquivo ou 

selecionar outras opções, toque em Menu .

• Acelerar: use um dock ou um teclado e um mouse Bluetooth™ quando quiser 
fazer com que o tablet se pareça mais com um laptop. Ligue-os e toque em 

Aplicativos >  Configurar > Redes > Configurações de Bluetooth > Encontrar 
dispositivos próximos. Para desconectar o mouse, desligue-o. Para desconectar o 
teclado, toque no ícone do teclado no canto inferior direito da tela e arraste o 
switch por toque até Desligado. 

Fotos
Data da última modificação

Arquivos locais

Arquivos locais

Documentos recentes

Podcasts
Data da última modificação

Campainhas
Data da última modificaçãoData da última modificação

Trabalho
Data da última modificação

Filmes
Data da última modificação

Músicas
Data da última modificação

Notificações
Data da última modificação

Alarmes
Data da última modificação

Android
Data da última modificação

Download
Data da última modificação

Abrir um documento 
on-line.

Escolher uma pasta 
para abrir.

Criar um documento.

Procurar um arquivo.

Optar por exibir todos 
os arquivos ou apenas 
os documentos 
recentes.
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