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Carregar Uso

Navegar

Na tela inicial

Retorne um nível ou saia

Alterne para os aplicativos recentes

Vá para a tela inicial

POWER

POWER

POWER

3 sec 1 sec

1 sec

Ao usar o dispositivo pela primeira vez, use o adaptador de energia 
fornecido e carregue o dispositivo por mais de oito horas. 

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Dicas: quando a bateria do dispositivo estiver totalmente esgotada, a tela 
LCD poderá não ligar devido à bateria fraca, mesmo se o carregador 
estiver conectado. Carregue o dispositivo por, no mínimo, 30 minutos 
antes de ligá-lo novamente.

Desembalar 

Vá para o navegador da Web

Encontre todos os aplicativos

Vá para o menu de configurações

Arraste a barra superior para baixo para 
verificar se há eventos.
      : ative ou desative a rotação da tela

Selecionar idiomasOrganizar

Para obter acesso rápido, organizar ícones, atalhos e widgets nas 
páginas da tela inicial.

Android keyboard

RESET

O dispositivo não responde ao 
pressionamento de teclas.

Deslize o dedo para a esquerda/para a 
direita na tela para selecionar uma página

Faça uma pesquisa na Internet ou no 
dispositivo

Inicie o Google Voice Search
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RESET

/

Widget de controle de energia:Botões liga/desliga para Wi-Fi, 
Bluetooth, GPS, sincronização em segundo plano (para alguns 
aplicativos, como emails) e brilho da tela

Quick start guide

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Philips Tablet 

Pi3900B2/78

Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet

Language&inputA...



Connected as a media device
Touch for other USB options.

3 4
Turn on USB storage

Mass Storage

Crie e faça login na sua conta do Google. Você pode acessar os serviços do Google e procurar, baixar e instalar aplicativos. 

Conectar ao PC

Use o cabo USB para conectar o Pi3900B2/78 a um PC. Você pode arrastar e soltar aplicativos e arquivos de mídia entre o 
Pi3900B2/78 e o PC.

Mais informações

Para obter mais informações de suporte, acesse www.philips.com/support.

Usando Wi-Fi, conecte o Pi3900B2/78 à Internet. Na tela pop-up das opções de configuração, arraste o controle deslizante para ativar o 
Wi-Fi e conectar a uma rede disponível.

Conectar serviços online Play Store

Conectar a uma TV de alta definição (HDTV)

Use um cabo HDMI para conectar o Pi3900B2/78 a uma HDTV.

Observação: no Pi3900B2/78, quando o conector mini HDMI estiver em uso, pressione 
rapidamente o botão liga/desliga para retornar à tela anterior.

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV

Mini HDMI

pdf reader

Add account

New

Existing

ON

Para ler o Manual do Usuário, baixe e instale um leitor de PDFs a partir da Play Store e, em seguida, vá para       
para encontrar o leitor de PDF

No controle remoto da TV, use o botão de fonte para selecionar o conector de 
entrada HDMI que conecta o Pi3900B2/78.


