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Direitos autorais
Direitos autorais © 2015 Samsung Electronics
Este guia está protegido por leis de direitos
autorais internacionais.
Nenhuma parte deste guia pode ser reproduzida,
distribuída, traduzida ou transmitida por qualquer
meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo
fotocópias, gravação ou armazenamento
em qualquer sistema de armazenamento de
informações e recuperação, sem consentimento
prévio por escrito da Samsung Electronics.

Informação do manual do usuário
Você pode acessar o manual do usuário para mais
informação.
Na área de trabalho, selecione a tecla Iniciar ( )
→ Todos os aplicativos → Samsung → User
Manual.
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Ícones educativos
Aviso: situações que podem ferir você ou
outras pessoas
Cuidado: situações que podem causar danos
ao computador ou outros equipamentos
Observação: notas, dicas de uso ou
informações adicionais

Introdução

Visão frontal

Layout
• Recursos ou opções podem variar de
acordo com o modelo.
• Os itens marcados como opcionais
podem não ser fornecidos ou ser
fornecidos em locais diferentes.
• Uma vez que o espaço no SSD é
reservado para operações e recuperação
de sistema, a capacidade disponível no
SSD pode ser inferior à capacidade real.
• Imagens e capturas de tela podem ser
diferentes da aparência real do produto.

Microfone (opcional)
Câmera (opcional)
LCD
Botão liga/desliga
Teclado
Touchpad/Botões do touchpad
Slot de cartão de memória
LED de status de operação
Alto-falante
Luz indicadora de câmera (opcional)
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Introdução

Visão pela esquerda

Visão pela direita

1

2

Unidade de CD (ODD) (opcional)
Porta USB 2.0
Trava de segurança
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Conector CC
Porta de LAN com fio
Porta do monitor externo
Porta USB 3.0
ou Porta USB 3.0 carregável
(opcional)
Porta HDMI
Auscultador/Conector de fones de ouvido

Introdução

Itens básicos
• Computador
• Cabo de alimentação
• Adaptador CA

• Para melhorar o desempenho, a
aparência do computador pode ser
diferente do produto final e está sujeito a
alteração sem aviso prévio.
• Peças opcionais podem ser diferentes
dependendo do modelo. Peças opcionais
podem ser fornecidas em formatos
diferentes de acordo com a política do
fabricante ou poderão não ser fornecidas
para determinados modelos.
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Introdução

Como carregar a bateria
Carregue a bateria totalmente usando o
adaptador CA antes de usar o computador
pela primeira vez.

4 Quando a bateria estiver totalmente carregada,
o LED de status de operação fica verde.
Desconecte o adaptador CA do computador.

1 Conecte o cabo de alimentação ao adaptador CA.
2 Conecte o adaptador CA ao conector CC do
computador.

3 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada
elétrica.

2

3
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LED de status de
operação
Vermelho
Verde
Azul
Apagado

Status
Carregando
Completamente carregada
Ligado
Adaptador CA não conectado

Não deixe que o adaptador toque em sua
pele por longos períodos. Podem ocorrer
queimaduras de baixa temperatura.

Introdução

Como ligar o computador
O computador liga-se automaticamente quando o
painel LCD é aberto.
Se o computador não se ligar automaticamente,
pressione o botão liga/desliga.
ou

• Quando você ligar o computador pela
primeira vez, a tela de Ativação do
Windows será exibida.
• A hora e data do computador podem
estar incorretas quando você o ligar
pela primeira vez. Podem também estar
incorretas quando a bateria foi retirada
por muito tempo ou ficou totalmente
descarregada. Para definir a data e hora,
na barra de ferramentas da área de
trabalho e clique com o botão direito na
área do relógio. De seguida, selecione
Ajustar data/hora e configure a data e
hora atual.
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Introdução

Como desligar o computador
1 Selecione a tecla Iniciar ( ).
2 Selecione Ligar/Desligar → Desligar.
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• Salve todos os dados antes de desligar o
computador.
• Se a tela estiver bloqueada no modo
de economia de energia
Clique na tela, toque no touchpad
ou pressione qualquer tecla para
desbloquear a tela.

Conceitos básicos
Usando o touchpad

Clicar
Toque
ou

O touchpad responde a várias ações de toque e
gestos.

Clique

Movendo
Clicando duas vezes
Toque-toque
ou

Clique-clique
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Conceitos básicos

Clicar com o botão direito

Arrastando
Mover

Clique
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Mantenha pressionado o
botão esquerdo do touchpad

Apêndice
Informação de segurança
Para seu cuidado e segurança e para evitar
danos, leia com atenção as seguintes instruções
de segurança.
• O computador referido nesse guia se
refere a todos os itens fornecidos com
o computador incluindo a bateria,
o Adaptador CA e todos os outros
acessórios fornecidos pela Samsung.
• Para mais informação, consulte a
Informação de segurança do manual do
usuário.

Aviso
Não respeitar as instruções de segurança
marcadas com esse símbolo poderá levar a
ferimentos ou fatalidade.
Para evitar sufocamento, mantenha o saco
plástico longe de bebês e crianças.
Se eles colocarem o saco de plástico na cabeça,
eles poderão sufocar.
Não coloque nem utilize o computador em
superfícies inclinadas ou que vibrem. Mantenha
o computador a pelo menos 15 cm de distância
de qualquer objeto.
Caso contrário, poderá o computador poderá mau
funcionar ou se danificar ou ferimentos em si.
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Apêndice

Manuseie o cabo de alimentação com cuidado.
• Não toque com as mãos molhadas.
• Não use um cabo danificado ou mal
conectado.
• Não sobrecarregue uma tomada com várias
saídas nem um cabo de extensão com
voltagem/corrente acima do especificado.
• Conecte o cabo de alimentação firmemente
no adaptador CA.
• Não desconecte o cabo de alimentação ao
simplesmente puxá-lo.
• Desconecte o adaptador CA (plugue
integrado e adaptador de energia) da
tomada, segurando o corpo e puxando-o na
direção da seta.
Caso contrário, choques elétricos ou incêndios
poderão ocorrer.
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Conecte o cabo de alimentação firmemente ao
adaptador CA.
Uma conexão incorreta pode resultar em incêndio.
Use somente o adaptador CA fornecido.
Usar adaptadores de outras fontes poderá fazer a
tela girar.
Use apenas tomadas elétricas ou cabos de
extensão corretamente aterrados.
Tomadas elétricas ou cabos de extensão sem fio
de terra podem causar choque elétrico. Todas
as conexões a tomadas elétricas ou cabos de
extensões sem fios de terra podem produzir
campos elétricos a partir de uma fuga.

Apêndice

Se água ou outras substâncias entrarem no
computador, no Conector CC ou no adaptador
CA, desconecte o cabo de alimentação e
contate a Assistência técnica Samsung. Para
computadores notebook que são fornecidos
com uma bateria removível opcional,
desconecte a bateria.
Caso contrário, choques elétricos ou incêndios
poderão ocorrer.
Não deixe o pó se acumular no cabo de
alimentação ou na tomada elétrica. Limpe
o pó do cabo de alimentação e da tomata
elétrica regularmente. Limpe o pó do cabo de
alimentação e da tomada elétrica com um pano
seco.
Caso contrário, choques elétricos ou incêndios
poderão ocorrer.

Não dobre ou danifique o cabo de alimentação
ou o adaptador CA com objetos afiados ou
pesados.
Um cabo danificado pode causar choques elétricos
ou incêndios.
Mantenha a bateria, o adaptador CA e o cabo de
alimentação longe de bebês, crianças e animais
de estimação.
Caso contrário, choques elétricos ou danos
poderão ocorrer.
Utilize apenas baterias, adaptadores CA e
acessórios aprovados pela Samsung.
Baterias e adaptadores CA não aprovados pela
Samsung podem causar o mau funcionamento de
um dispositivo de segurança, causando explosões
ou incêndios.
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Apêndice

Não use o computador em pisos aquecidos,
almofadas elétricas, ou sobre camas, cobertores
ou travesseiros que possam bloquear a
ventilação do computador.
Nesses ambientes tenha atenção para não
bloquear a ventoinha do computador, que
geralmente se encontra por baixo ou na lateral do
computador. Uma ventoinha bloqueada poderá
superaquecer o computador, causando explosões,
incêndios, queimaduras ou mau funcionamento do
computador.
Não utilize o computador em locais com muita
umidade, tal como na casa de banho.
Não fazê-lo poderá resultar no mau funcionamento
do computador ou em choque elétrico. Use o
computador nas faixas de temperatura e umidade
recomendadas (10 – 35 °C, 20 – 80% UR).
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Não armazene o computador em um
espaço confinado, tal como uma bolsa para
computador, enquanto estiver funcionando.
Não fazê-lo poderá resultar em incêndio. Desligue
totalmente o computador antes de o colocar em
um espaço confinado.
Nunca aqueça o computador (ou a bateria) ou
coloque o computador (ou a bateria) no fogo.
Não utilize nem coloque o computador (ou a
bateria) em um local quente, tais como uma
sauna ou no interior de um veículo quando a
temperatura exterior for elevada.
Existe o perigo de explosão ou incêndio.
Mantenha os terminais da bateria afastados de
objetos metálicos tais como as chaves do carro
ou clipes para papel.
Se objetos metálicos tocarem nos terminais da
bateria poderá causar o excesso de corrente e
resultar em incêndio ou danificar a bateria.

Apêndice

Se o computador ou a bateria do computador
vazar, emitir odores estranhos, ou inchar, pare
imediatamente de usá-lo e entre em contato com
uma assistência técnica Samsung.

Água ou outros líquidos que possam entrar no
computador podem criar curto-circuitos no
computador, resultando em choque elétrico ou
incêndio.

Não fazê-lo poderá resultar em explosão ou
incêndio.

No caso do computador cair ou quebrar,
desconecte o cabo de alimentação e
contate a assistência técnica Samsung. Para
computadores notebook fornecidos com uma
bateria removível externa, desconecte também
a bateria.

Substitua uma bateria esgotada por uma nova
bateria aprovada pela Samsung.
Antes de limpar o computador, desconecte todos
os cabos que estão ligados ao computador. Para
computadores notebook que são fornecidos com
uma bateria removível opcional, desconecte a
bateria.
Caso contrário, choques elétricos ou incêndios
poderão ocorrer.
Mantenha o computador afastado de água ou
outros líquidos.

Usar um computador quebrado poderá resultar em
choque elétrico ou incêndio.
Não toque nas saídas de ventilação ou no
adaptador CA conectado quando o computador
permanecer ligado por longos períodos.
O contato com as saídas de ventilação ou o
adaptador CA conectado por longos períodos
pode causar queimaduras de baixa temperatura,
tais como vermelhidão da pele.
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Apêndice

Não tente atualizar o computador, a não ser que
seja qualificado para isso.

Ao remover a bateria do relógio em tempo real
(RTC), mantenha-a afastada de bebês e crianças.

De outro, contate a assistência técnica Samsung ou
um técnico autorizado.

No caso de uma criança engolir a bateria, poderá
sufocar. Se isso acontecer chame imediatamente
um médico.

Siga as instruções especificas do manual no
caso de manutenção pelo usuário.
Não desmonte quaisquer outras peças você
mesmo. Não fazê-lo poderá resultar no mau
funcionamento do computador, em choque
elétrico ou incêndio.
Não desmonte a unidade da fonte de
alimentação, o adaptador CA ou a bateria em
circunstância alguma.
Não fazê-lo poderá resultar em choque elétrico,
incêndio ou explosão.

Cuidado
Não respeitar as instruções de segurança
marcadas com esse símbolo poderá levar a
ferimentos menores ou danificar o computador.
Não deixe cair, bata ou aplique força excessiva
sobre o computador.
Não fazê-lo poderá resultar em ferimentos ou na
perda de dados.
Use somente o adaptador CA fornecido.
Usar adaptadores de outras fontes poderá fazer a
tela girar.
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Apêndice

Mantenha o computador afastado de material
magnético.
• Os materiais magnéticos podem causar o mau
funcionamento do computador ou descarregar
a bateria.
• Para evitar danificar o computador ou cartões
de banda magnética, tais como cartões de
crédito, mantenha os cartões com banda
magnética afastados do computador.
Use a caneta somente para sua finalidade.
Usar a caneta para outros fins, como furar olhos ou
ouvidos poderá causar ferimentos.
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