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Informações do produto
Product informations



Conectado
Connecting

Ligue uma TV ou monitor e altere a saída de vídeo para HDMI.
Turn on a TV or monitor and change the video output to be HDMI.

Conecte o Oklac Smart Easy à porta HDMI de uma TV ou monitor.
Connect the Oklac Smart Easy to the HDMI port of a TV or monitor.

Conecte o adaptador de energia à uma tomada e à outra extremidade
à porta DC do Oklac Smart Easy.
Connect the power adapter to a power socket, and the other end
to the DC port of the Oklac Smart Easy.

Em seguida, o dispositivo inicia e a luz LED acende.
Then the device starts and LED light turns on.



Ligando
Power ON

Pressione o botão "Power" por 3 segundos e a luz do LED fica azul.
Após 30-40 segundos, você verá a tela do Windows 10.

Press the "Power" button for 3 seconds, and the LED light turns blue.
After 30-40 seconds, you will see the screen of Windows 10.

Se você quiser desligar a unidade, não desconecte o adaptador de
energia diretamente da tomada. Basta desligá-lo da maneira
tradicional de um PC.
If you want to shut down the unit, please do not unplug the power
adapter directly. Just shut it down in a traditional PC's way.

Desligando
Power OFF



Entre na BIOS
Enter BIOS

Quando "Ligar" e iniciar o Oklac Smart Easy, pressione o botão "Esc"
por 10 segundos para entrar na BIOS.

When "Power ON" and start this Oklac Smart Easy, press the "Esc" 
button for 10 seconds to enter BIOS.



Wifi

Quando o Oklac Smart Easy é iniciado, você pode conectá-lo
à Internet via Wi-Fi:

When Oklac Smart Easy starts, you can connect it to internet via Wifi:

Select Wifi.

Select your network.

Input Wifi password.

1. Selecione Wi-Fi.

 Selecione sua rede.2.

 Digite a senha do Wi-Fi.3.

Uma vez conectado à rede, aguarde um momento para que seu
endereço IP seja atribuído. Abra um navegador da Web e tente
se conectar a um site.

Once you are connected to the network, wait a moment for you
IP address to be assigned. Open a web browser and try to connect
to a website.



Bluetooth

Para conectar a um dispositivo Bluetooth:
To connect to a Bluetooth device:

From the homepage, click on Settings, then on Other. then on
More settings, then Bluetooth, and turn Bluttoth ON.

Click "Not visible to other Bluetooth devices". The menu will turn
to "Visible to all nearby Bluetooth devices", and a 2-minute
countdown will begin.

Select the target device within 2 minutes and it will be conected
automaticlly. Some devices require a pairing code
(usually 0000 ou 1234)

1. Na página inicial, clique em Configurações e depois em Outros.
    Depois em Mais configurações, depois em Bluetooth e 
    LIGUE o Bluttoth.

Clique em "Não visível para outros dispositivos Bluetooth". 2. 
    O menu mudará para "Visível para todos os dispositivos
    Bluetooth próximos" e uma contagem regressiva de
    2 minutos começará.

 Selecione o dispositivo alvo em 2 minutos e ele será conectado3.
    automaticamente. Alguns dispositivos requerem um código de
    pareamento (geralmente 0000 ou 1234)



O Oklac Smart Easy suporta cartões TF de até 128 GB.

Oklac Smart Easy supports TF card size up to 128 GB.

Use a porta do cartão MicroSD
Use the MicroSD Card port

Nota: o cartão TF não está incluído.

Note: TF card is not included.



Instale um laço de cabo de segurança na abertura de segurança na
borda do Oklac Smart Easy. A abertura de segurança é de 
3 mm x 3 mm.

Istall a security cable loop in the security opening on the edge of
Oklac Smart Easy. The security opening is 3mm x 3mm.

Segurança
Security

Nota: 

Note:

O laço do cabo de segurança não está incluído. Você pode
instalar um usando o comprimento de corda de aço de qualidade
inferior a 3 mm. Insira a corda através da abertura de segurança e
em seguida, prenda as extremidades com uma manga de cabo.

Security cable loop is not included. You can bluid one using a
length of quality wirw rope that is less than 3 mm. Insert the rope
through the security opening and then crimp the ends together
with a cable sleeve.



Conecte o disco U na porta USB para transferência de dados de
alta velocidade.

Plug U disk in the USB port for high speed data transfer.

USB



Vídeo
Video

Conecte o Oklac Smart Easy a uma TV ou monitor para desfrutar
de vídeo HD.

Connect this Oklac Smart Easy to a TV or monitor to enjoy HD video.



Outros
Others

Na seção Windows Update, você encontrará (quase) tudo o que precisa
para atualizar o Windows 10. Na parte superior da tela, você verá uma
mensagem de status que informa se o computador está atualizado e
quando verificado para atualizações. Para obter mais opções de
atualização, clique em Opções avançadas.

In the Windows Update section, you'll find (almost) everything you
need to update Windows 10. At the top of the screen, you'll see a
status message that tells you whether your computer is up to date,
and when it last checked for updates. For more update options,
click Advanced options. 

Atualização do Windows
Windows Update

O Windows Defender também tem um lugar na guia Atualização e
segurança (embora não tenha sido banido do Painel de Controle como
o Windows Update). Nesta seção, você pode ativar diferentes opções
do Windows Defender, incluindo proteção em tempo real, proteção
baseada em nuvem e envio automático de amostras.

Windows Defender also has a place in the Update & security tab
(though it hasn't been banished from the Control Panel like Windows
Update has). In this section, you can turn on different Windows Defender
options, including real-time protection, cloud-based protection, and
automatic sample submission.

Proteção do Windows
Windows Defender

Na seção Backup, você pode definir suas configurações de backup:
Adicione uma unidade externa para backup ou clique em Mais opções
para ver as configurações avançadas (isso o levará à janela Histórico de
arquivos no Painel de controle).
In the Backup section you can set your backup settings: Add an external
drive for backup, or click More options to see Advanced settings (this will
take you to the File History window in the Control Panel). 

Backup do Windows 
Windows Backup



Outros
Others

A seção Recuperação oferece três opções para ajudá-lo a consertar seu
computador. Redefina este PC, o que permitirá reinstalar o Windows
sem remover seus arquivos; Volte para uma versão anterior, que permitirá
que você volte para uma versão anterior do Windows (isso permitirá que
você desinstale atualizações - você só pode voltar para uma versão
anterior do Windows no primeiro mês de atualização); e Inicialização
avançada, que reinicia seu PC para que você possa restaurar o Windows
a partir de uma imagem do sistema, unidade USB ou disco.

The Recovery section offers three options to help you fix your computer.
Reset this PC, which will let you reinstall Windows without removing
your files; Go back to an earlier build, which will let you go back to
an earlier build of Windows (this will let you uninstall updates - you
can only go back to a previous version of Windows within the first
month of upgrading); and Advanced startup, which restarts your
PC so you can restore Windows from a system image, USB driveor disc. 

Recuperação
Recovery

Agora você pode ativar o Windows 10 usando uma chave de produto do
Windows 7, 8 ou 8.1, o que significa que você pode fazer uma instalação
limpa do Windows 10 e ainda receber a atualização gratuita prometida
aos usuários mais antigos do Windows. Para ativar sua cópia do
Windows 10, vá para a seção Ativação e clique em Alterar chave do
produto ou clique em Ir para a Loja se desejar comprar uma edição
diferente do Windows.

You can now activate Windows 10 using a Windows 7, 8 or 8.1 product
key, which means you can do a clean installation of Windows 10 and still
receive the free upgrade promised to older Windows users. To activate
your copy of Windows 10, go to the Activation section and click Change
product key, or click Go to Store if you'd like to purchase a different
edition of Windows. 

Ativação
Activation



Outros
Others

A seção Para desenvolvedores é projetada para desenvolvedores —
pessoas que criam aplicativos e programas para o Windows 10.
No entanto, isso não significa que você não a usará. Se você quiser
fazer o sideload de aplicativos, por exemplo, precisará acessar esta
seção para ativar esse recurso.

The For developers section is designed for developers — people making
apps and programs for Windows 10. That doesn't mean you won't use it,
however. If you want to sideload apps, for example, you'll need to go
into this section to turn that feature on.

Para desenvolvedores
For developers



Inicie o dispositivo pela primeira vez
Start the Device the First Time

Na primeira vez que você iniciar o dispositivo, o Windows 10 o guiará
pelas seguintes etapas:

The first time you start the device, Windows 10 guides you through
the following steps: 

Selecione sua região e idioma.
Select your region and language.

Aceite os termos de licença do Windows.
Accept the Windows license terms.

Personalize o Windows e atribua um nome de PC.
Personalize Windows and assign a PC Name. 

Caixa de diálogo "Get Online" para escolher uma rede sem fio
(esta etapa é opcional).

"Get Online" dialog to pick a wireless network (this step is optional).

Escolha Configurações Expressas ou Personalizar.
Choose Express Settings or Customize.

Atribua um nome de usuário e uma senha.
Assign a user name and password.

Finalizado.
Finished.



Conteúdo da Caixa
Package Content

1 und. * Oklac Smart Easy

Oklac Smart Easy * 1 Pcs

1 und. * Cabo HDMI

HDMI Cable * 1 Pcs

1 und. * Adaptador de energia

Power Adapter * 1 Pcs

1 und. * Manual do Usuário

User Manual * 1 Pcs





Garantia
Guarantee

N. de fábricação / factory no. 

Data da compra / purchase date

Nome / Name

Endereço / Address

NFE / Electronic invoice

Autenticado de revendodor autorizado
Authorized reseller certificate



Intel 4-Core 1.44GHz (Up to 1.92GHz) OSEz0538ind

Especificação
Specification



Oklac Ltda
40.178.644/0001-99

www.oklac.com 
contato@oklac.com
0800 840 4040

Pequeno no tamanho,
Gigante nas possibilidades!
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