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Obrigado...
...pela sua compra. Você pode ter certeza que adquiriu um produto 
com a mais alta tecnologia.
Após anos de pesquisa, a nossa equipe desenvolveu o computador 
mais confiável do mercado.

INOVATTIO o computador que difere de todos os outros.

Instruções importantes de segurança.Instruções importantes de segurança.

As instruções a seguir referem-se ao risco de incêndio, choque 
elétrico ou lesões corporais. Por favor, leia todas as instruções 
cuidadosamente.

1- Guarde este manual para uso posterior.

2- Siga todas as instruções e advertências marcadas neste produto 
ou incluídas neste manual.

3- Não usar este computador sobre uma superfície instável, carrinho 3- Não usar este computador sobre uma superfície instável, carrinho 
ou mesa. O produto pode cair, causando sérios danos.

4- As aberturas no gabinete e na traseira foram fornecidas para
ventilação. Para garantir um funcionamento perfeito do seu 
computador, e para protegê-lo contra o superaquecimento, não computador, e para protegê-lo contra o superaquecimento, não 
bloqueie ou cubra essas aberturas. Não utilizar este produto sobre 
uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto 
nunca deve ser colocado perto ou sobre um aquecedor. E não deve 
ser colocado em uma instalação fechada a menos que haja
ventilação adequada.

5- Nunca empurre objetos de qualquer tipo através das aberturas do 5- Nunca empurre objetos de qualquer tipo através das aberturas do 
gabinete. Objetos podem tocar pontos de tensão perigosa ou 
provocar curto-circuitos que podem resultar em incêndio ou choque 
elétrico. Nunca derrame líquido de qualquer tipo sobre o produto.

6- Este computador só deve ser ligado à fonte de alimentação DC 
que vem originalmente. Só ligar o computador a uma tomada 
elétrica que corresponda aos requisitos de energia do computador.

7- Não deixe que nada fique sobre o cabo de alimentação. Não 7- Não deixe que nada fique sobre o cabo de alimentação. Não 
coloque este produto onde outras pessoas possam pisar no cabo.
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8- Se você usar um cabo de extensão com este computador 
certifique-se que a amperagem total dos equipamentos ligados a ele 
não exceda a amperagem da extensão. Além disso, certifique-se que 
o total de todos os produtos ligados à tomada de alimentação da 
rede elétrica não exceda 15 ampères.

9- Desligue o computador da tomada eléctrica antes da limpeza. Não 9- Desligue o computador da tomada eléctrica antes da limpeza. Não 
use limpadores líquidos ou em aerossol. Use um pano úmido para 
limpeza.

10- Não use o computador próximo à água.

11- Não limpe o monitor de LCD/LED com pano umido, use pano 
seco.

Manutenção.

Se o produto não funcionar normalmente, siga as instruções de Se o produto não funcionar normalmente, siga as instruções de 
funcionamento deste manual. O ajuste incorreto de outros controles 
pode resultar em danos e pode exigir reparação ampla para restaurar 
a operação normal.

Desligue o seu INO-1010 da tomada eléctrica em qualquer uma das 
seguintes condições:

1- Se o cabo de alimentação ou a fonte estiverem danificados ou 1- Se o cabo de alimentação ou a fonte estiverem danificados ou 
queimados.

2- Se um líquido foi derramado no produto.

3- Se o produto tiver sido exposto à chuva ou a umidade exessiva.

4- Se o produto tiver caído ou tiver sido danificado.

Se alguma vez  precisar remover a tampa traseira principal do 
sistema, observe as seguintes precauções:

NÃO ACONSELHAMOS A REMOÇÃO DA TAMPA TRASEIRA NÃO ACONSELHAMOS A REMOÇÃO DA TAMPA TRASEIRA 
PARA MANUTENÇÃO. SOMENTE PESOAL TREINADO PELA 
INOVATTIO PODE FAZÊ-LO, OU PELO SUPORTE TÉCNICO, 
POIS A PERDA DA GARANTIA PODERA OCORRER.

1- O cabo de alimentação deve ser desconectado antes que a tampa 
traseira seja removida.

2- Uma vez removida, a tampa deve ser parafusada na posição 2- Uma vez removida, a tampa deve ser parafusada na posição 
original antes do cabo de alimentação ser conectado novamente.
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Direitos Autorais

As informações neste manual estarão sujeitas a alteração sem aviso 
prévio.

INOVATTIO Computadores-Comércio em Informática Ltda. não é INOVATTIO Computadores-Comércio em Informática Ltda. não é 
responsável por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui 
contidas, nem por danos acidentais ou conseqüentes resultantes do 
fornecimento, desempenho ou uso deste material.
INOVATTIO, letras estilizadas do logotipo são marcas comerciais 
ou marcas registradas da INOVATTIO Computadores nos Estados 
Unidos e / ou outros países.

A reprodução total ou parcial deste manual é PROIBIDA, este A reprodução total ou parcial deste manual é PROIBIDA, este 
manual é de propriedade da INOVATTIO COMPUTADORES.

CASO QUIERA REPRODUZIR, ENTRE EM CONTATO COM A 
INOVATTIO PARA SOLICITAR PERMISÃO.

Todos os outros produtos e nomes de marcas são marcas registradas 
de seus respectivos proprietários.

© 2008 Inovattio Computadores-Comércio em Informática Ltda. © 2008 Inovattio Computadores-Comércio em Informática Ltda. 
Todos os direitos reservados.

NOTA:
Dependendo do modelo, os componentes do seu computador 
podem variar ligeiramente dos que aqui estão sendo 
apresentados.
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Pegue aqui!
E puxe para cima.

Retirando seu INOVATTIO da embalagem.

Atente para estas instruções de retirada do seu INOVATTIO da 
embalagem, pois requer cuidados especiais para evitar danos.

Com a caixa virada para cima, abra COM CUIDADO a tampa 
superior da caixa rasgando a fita lacre.

*Foto ilustrativa

Em seguida você verá o seu INOVATTIO envolvido em uma Em seguida você verá o seu INOVATTIO envolvido em uma 
embalagem de isopor. Para retirá-lo segure a caixa de papelão 
e em seguida pegue nos suportes laterais de aluminio e puxe 
para cima com CUIDADO, até a retirada total da embalagem 
de isopor de dentro da caixa de papelão, como na figura 
abaixo.
A fonte de alimentação está localizada em uma lateral, o A fonte de alimentação está localizada em uma lateral, o 
teclado e mouse estão dentro da caixa.

*Foto ilustrativa 
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Após a retirada do seu INOVATTIO da caixa, por gentileza confira 
os itens que acompanham o pacote:

*Foto Ilustrativa

Coloque seu INOVATTIO em superficie seca e plana, e longe de 
umidade, como qualquer equipamento eletrônico, não se deve usar 
próximo a locais umidos.
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1-Conhecendo seu INOVATTIO.

Visão frontal.

8

*Foto ilustrativa



Visão Lateral.
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*Foto ilustrativa

6

2

Visão Traseira.
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2-Checagem da voltagem.

Uma fonte de alimentação externa acompanha o seu INOVATTIO.
A fonte externa é bi-voltagem, funciona em 110 v ou 220 v 
AUTOMATICAMENTE.

É também estabilizada, dispensando o uso de estabilizador, porém É também estabilizada, dispensando o uso de estabilizador, porém 
um protetor de rede elétrica é aconselhável, principalmente em dias 
de trovoadas e tempestades.

RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DAS FONTES ORIGINAIS 
INOVATTIO, NÃO USE OUTRAS FONTES QUE NÃO SEJAM 
ORIGINAIS, POIS PODEM CAUSAR DANOS E 
CONSEQUENTEMENTE A PERDA DA GARANTIA.
  
As fontes INOVATTIO são específicas para seu computador, são 
fontes de alta qualidade e de grande confiabilidade.

RECOMENDAMOS SEMPRE O USO DE UM FILTRO DE 
LINHA.
São operativas entre 8v~30v.

 

As fontes INOVATTIO contam com uma porta USB de 5v.As fontes INOVATTIO contam com uma porta USB de 5v.

ATENÇÃO ESTA PORTA USB NÃO É PARA SER USADA PARA 
TRANSMISSÃO DE DADOS, APENAS PARA RECARREGAR 
CELULARES, MP3, ETC...
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3-Ligando seu INOVATTIO pela primeira 
vez.

Siga as instruções abaixo para ligar o computador e para des-
ligá-lo.

Para ligar o computador, siga estes passos:

1- Plugue o conector da fonte no conector indicado atrás do
computador.

SEMPRE PLUGUE PRIMEIRO A FONTE NO SEU INOVATTIO 
E DEPOIS NA TOMADA.
NUNCA O INVERSO.
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2- Conecte a fonte na tomada em 110 v ou 220 v. 
VERIFIQUE SE A LUZ INDICADORA DA FONTE ACENDEU.

3- Conecte o teclado na porta USB traseira.
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4-Conecte o mouse na porta USB que existe no teclado.

*Foto ilustrativa

5-Prescione o botão de lig/desl na frente do seu INOVATTIO, ele se 
acenderá.
Este botão foi especialmente projetado para os computadores 
INOVATTIO, é blindado, e a prova de qualquer e sujeira.
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6- O sistema Operacional se iniciará.

NOTA:
Evite ligar o computador com algum DVD/CD dentro da unidade 
óptica, a não ser que seja nescessário.

4-Desligando seu INOVATTIO.

Para desligar o computador, siga estes passos:

1- Antes de desligar o computador, salve as informações e feche 1- Antes de desligar o computador, salve as informações e feche 
todos os programas e aplicativos que você esta usando.
Evite deixar CD/DVD dentro da unidade de leitura, isso pode 
ocasionar fadiga prematura de seus componentes internos. 

2- Clique no simbolo             Iniciar (Windows 7) localizado no 
canto esquerdo inferior da tela, em seguida, clique em - Desligar o 
computador.

3-Após o computador ter sido desligado, desligue outros3-Após o computador ter sido desligado, desligue outros
dispositivos e periféricos como impressoras, etc...

NOTA:
O monitor desligará automaticamente.
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5-Ajuste da posição do monitor.

Os computadores INOVATTIO são equipados com um sistema 
exclusivo de regulagem da posição do monitor.
Para melhor conforto do usuario, os computadores INOVATTIO 
foram projetados para que o monitor fique a uma altura
perpendicular aos olhos, evitando assim fadiga no pescoço e nas perpendicular aos olhos, evitando assim fadiga no pescoço e nas 
costas, porém como as pessoas são diferentes na sua altura, um 
pequeno ajuste pode ser nescessario.
Siga abaixo como ajustar o monitor para melhor atende-lo.

*Foto ilustrativa

Para ajustar o monitor, apenas coloque as DUAS MÃOS, uma em 
cada lateral e movimente o monitor de acordo com sua nescessidade.

NOTA:NOTA:
NUNCA COLOQUE OS DEDOS NA TELA DE LCD/LED, POIS 
PODERÁ DANIFICÁ-LA, POSICIONE OS DEDOS NA 
LATERAL PLASTICA DO MONITOR.
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Agora que seu INOVATTIO já esta pronto para ser usado, vamos a 
algumas operações básicas de seu funcionamento.

6-Inserindo um CD/DVD na unidade de 
leitura.

Por mais óbiva que possa parecer esta operação, ela requer alguns 
cuidados, pois o tipo de unidade leitora de CD/DVD que equipa os 
computadores INOVATTIO é do tipo “slot loading”.
O que é slot loading?O que é slot loading?
Slot Loading é um tipo de unidade de leitura digital que não tem 
bandeja, ou seja, não tem aquela peça que se projeta para fora onde 
se coloca a mídia (disco).
Neste caso o slot loading é um tipo de mecanismo que suga a midia 
para dentro da unidade.
Por este motivo requer um pouco mais de cuidado na hora de inserir Por este motivo requer um pouco mais de cuidado na hora de inserir 
o disco, onde não se usa quase nenhuma força.
Use sempre midias limpas e de preferência sem arranhões e manchas.
Posicione a midia com a parte leitora para baixo e com um dedo, 
empurre a midia suavemente até que a unidade a “sugue”.  

*Foto ilustrativa

Após a inserção da mídia, a unidade começará a leitura do disco.
Para ejetar o disco, aperte simultaneamente as teclas Para ejetar o disco, aperte simultaneamente as teclas Crt+Alt+E.
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7-Escutando música.

Os computadores INOVATTIO já vem equipados com alto-falantes 
embutidos stéreo localizados na parte traseira do monitor e também 
com saidas de áudio digitais 7.1 HD e saida analógica.
Para conectar corretamente seu equipamento digital de áudio, siga 
as intruções do fabricante.

Após a inserssão de um CD de música na unidade óptica,  o CD ira Após a inserssão de um CD de música na unidade óptica,  o CD ira 
reproduzir automaticmente , caso isso não ocorra, uma janela de 
aviso como esta abaixo aparecerá.

 Windows 7     

Apenas selecione o programa que desejar para a execução das 
músicas.
Atente para o volume, no canto inferior direito clique no ícone Atente para o volume, no canto inferior direito clique no ícone 
“volume” e aumente ou diminua, de acordo com sua preferência.

Para conectar headphones:

Na parte traseira de seu INOVATTIO, você encontrará um conetor 
na cor verde, como na figura abaixo.
Apenas conecte o plug do seu headphone neste conector.

18*Foto ilustrativa



8-Assistindo filmes.

Nos computadores INOVATTIO assistir filmes torna-se um grande 
prazer, com uma tela de 22̋ de LCD LED as imagens tornam-se 
extremamente vivas e vibrantes.
Todos os codecs nescessarios já estão instalados.

Ao inserir um DVD de filmes uma tela semelhante ao de CD de Ao inserir um DVD de filmes uma tela semelhante ao de CD de 
música aparecerá.
Selecione o programa que dejesar para assistir seus filmes.

9-Conectando-se a uma rede sem fio

Se você possui o modelo INOVATTIO INO-1010 WB, ele já esta 
equipado com uma placa de rede sem fio Wifi e Bluetooth.

Para se conectar a uma rede sem fio siga este procedimento:

1-A placa de rede wireless reconhecerá automaticamnete se existe 1-A placa de rede wireless reconhecerá automaticamnete se existe 
ao seu alcance uma rede wireless já configurada.
2-Clique no símbolo Wifi localizado na barra de tarefas no lado 
direito inferior do seu vídeo. 

3-Após clicar, uma janela aparacerá com as redes sem fio
disponíveis para conexão, apenas selecione a sua, que previamente 
foi configurada, e forneça sua senha se for o caso.
                                                                                                                                                                            

10-Conectando um aparelho com Bluetooth.

Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo 
consumo de energia que permite a transmissão de dados entre dis-
positivos compatíveis com a tecnologia. Para isso, uma combinação 
de hardware e software é utilizada para permitir que essa comunica-
ção ocorra entre os mais diferentes tipos de aparelhos. A trans-
missão de dados é feita através de radiofrequência, permitindo que 
um dispositivo detecte o outro independente de suas posições, desde 
que estejam dentro do limite de proximidade.
Para conectar um aparelho Bluetooth ao seu INOVATTIO siga este 
passos:
-Clique no ícone Bluetooth, localizado na barra de tarefas no lado 
direito inferior do seu vídeo.
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-Selecione – Adicionar um dispositivo-

-Após clicar, o sistema operacional procurará seu aparelho, clique 
no ícone do aparelho para fazer a conexão, uma senha de acesso 
aparecerá, digite a senha no seu aparelho e espere a conexão.

11-Conectando-se a uma rede com fio.

Os computadores INOVATTIO são equipados com duas portas de Os computadores INOVATTIO são equipados com duas portas de 
rede Ethernet do tipo Gigabit Lan.
Isso significa que você pode controlar duas networks diferentes, ou 
configurar seu INOVATTIO para funcionar como um roteador, com 
uma velocidade de 1000 Mbs.

Para tal, apenas plugue seu cabo de ethernet (internet) em uma das 
portas.
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Se você tem a necessidade de controlar duas redes diferentes em 
separado, aqui segue um guia BÁSICO para tal finalidade, CASO 
VOCÊ NÃO ESTEJA FAMILIARIZADO COM ESTE AMBIENTE, 
CHAME SEU ADMINISTRADOR DE REDE OU NOSSO SUPORTE 
TÈCNICO.

Ao plugar um cabo de rede na porta ethernet, o sistema operacional Ao plugar um cabo de rede na porta ethernet, o sistema operacional 
o configura automaticamente, mas uma configuração manual pode 
ser necessária, conforme sua necessidade.
Abaixo um esquema simples de duas redes INTERNAS que não se 
comunicam entre si, configuradas com seu INOVATTIO.  

Situação 1:
Atente que, para esta situação a REDE 1 NÃO SE COMMUNICA Atente que, para esta situação a REDE 1 NÃO SE COMMUNICA 
COM A REDE 2, porém o computador central tem controle das 
duas.

Para que haja uma correta configuração você precisa ter um
conhecimento avançado sobre redes e IP, pois neste caso é preciso 
designar um IP fixo para cada computador na rede.

O IP é o endereço (sequência de números) que cada computador terá O IP é o endereço (sequência de números) que cada computador terá 
na rede, para que seu INOVATTIO funcione com DUAS redes
diferentes e tendo controle total das duas, elas precisam ser 
distintas umas das outras, ou seja, cada adaptador de ethernet do 
seu INOVATTIO será configurado com uma sequencia de ip de 
acordo com a rede especificada.
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Situação 2:

Netse caso o seu INOVATTIO pode ser configurado para funcionar 
como um servidor, onde os computadores da rede terão acesso à 
internet por ele, como se fosse um roteador.
Podendo trocar arquivos e programas diversos na rede.

12-Fazendo um Backup.

O que é O que é Backup?
Backup é a ação de copiar dados de computador de um disquete ou 
disco rigido, para outro recurso de armazenamento, como um DVD, 
HD externo, pendrive ou para outro computador como medida de 
segurança, com o objetivo de resgatar tais dados posteriormente.

Para se fazer um Backup de maneira rápida e segura existem 
algumas dicas para facilitar este processo:
1.1. Crie uma pasta com o nome Backup em qualquer diretório.
2. Copie os documentos que REALMENTE são importantes para 
você ou sua empresa.
3. Deixe a pasta Backup com o minimo de tamanho em MB 
possivel, quanto menor mais rapido o processo finaliza.
4.4. Escolha o destino da sua pasta Backup, um DVD, HD externo, 
Pendrive ou um computador na sua rede ou no site da 
INOVATTIO.COM, lá você tera a facilidade de fazer seu Backup em 
um de nossos servidores. Contate nosso suporte técnico para mais 
conhecimento.

Após estes passos você estará pronto para realizar seu Backup.
No caso deste No caso deste Backup ser transferido para um DVD, atente para o 
tamanho da pasta ser MENOR do que a capacidade do DVD, ou 
então você terá que dividir seus dados em partes, para caber em um 
ou mais DVDs.

Dica para evitar perder mídias. Use uma mídia DVD-RW ou 
CD-RW que são regraváveis, ou seja, você pode apagá-las e 
regravá-las novamente.                               

2222



Depois de escolhido qual o destino da sua pasta Backup é só 
copiá-la. 

Para copiá-la em um DVD, siga estes passos:
1. Insira um DVD virgem na unidade leitora.
2. Cancele a janela de Auto-Reprodução, que aparecerá ao inserir o 
DVD.
3.3. No diretorio que você criou a pasta Backup, clique com o botão 
direito do mouse, e selecione-ENVIAR PARA - e depois selecione - 
Unidade e DVD-RW, como na figura abaixo.

Para copiá-la em um HD externo, interno ou Pendrive, o processo é 
igual, apenas atente para saber qual letra esta designada seu 
aparelho de armazenagem e a capacidade de armazenagem.
               
                              

13-Mudando a Resolução da tela.

Nos computadores INOVATTIO a resolução da tela já é configurado 
para a melhor definição. O monitor tem uma resolução de 
1680 x1050 pixels.
Para mudar a resoução da tela siga estes passos:
-Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, 
selecione e clique em-Propriedades Gráficas.selecione e clique em-Propriedades Gráficas.
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-Após clicar, aparecerá a janela de ajuste gráfico, selecione - 
Resolução - e escolha sua opção.

-Em seguida ao escolher a resolução desejada, clique em – Aplicar.

EM ALGUMAS RESOLUÇÕES É COMUM AS IMAGENS 
FICAREM DISTORCIDAS E DESFOCADAS.

14-Adicionando um Monitor ou Projetor.

Nos computadores INOVATTIO, você tem a facilidade de adicionar Nos computadores INOVATTIO, você tem a facilidade de adicionar 
outro monitor sem a nescessidade de instalar uma placa de video 
extra.

Para este processo, no entanto, recomendamos um monitor do 
mesmo tamanho e resolução: 22", 1680x1050.
No caso da adição de um projetor, ajuste a resolução do projetor em 
1680x1050.
Após escolher seu monitor, siga estes passos:Após escolher seu monitor, siga estes passos:

1- Plugue o seu monitor extra na tomada, e ligue-o.
2- Plugue o cabo VGA que acompanha seu monitor extra na parte 
traseira.
3- Em seguida plugue o cabo VGA no conector D-Sub do seu 
INOVATTIO, como mostra a figura.
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4- Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e sele-
cione e clique em - Propriedades Gráficas.

5- Selecione e clique em - Vários Dispositivos.

25
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6- Na área -Vários Dispositivos - em Modo Operacional- escolha a 
opção que melhor lhe atende.

-Displositivo Clone: As duas telas serão iguais.

-Área de trabalho estendida: O  monitor extra será uma extenção do 
monitor principal.

7- Em seguida clique em Aplicar.
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15-Mudando a resolução do Mouse (DPI).

O mouse da INOVATTIO é equipado com um botão na parte 
superior, destinado ao ajuste de resolução conforme a necessidade 
do usuário.
O ajuste serve para deixar o mouse mais ou menos sensível, quanto 
maior o DPI mais sensível o ponteiro do mouse fica.
Para mudar siga estes passos:Para mudar siga estes passos:

1- Clique no botão superior do mouse indicado-dpi-
2- Uma luz acenderá.

As cores correspondem em:

1. Sem luz: 800dpi 
2. Luz Azul:1200dpi
3. Luz Vermelha:1600dpi
4.4. Luz roxa:2400dpi  

Os botões laterais servem para facilitar na navegação, mudando a 
página para VOLTAR ou AVANÇAR.
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16-Restaurando o sistema.

Para restaurar o sistema operacional, ao modo ORIGINAL de 
fábrica, siga estas instruções:

ESTE PROCEDIMENTO APAGARÁ TODOS OS SEUS
PROGRAMAS INSTALADOS, POR ISSO TENHA UMA CÓPIA 
DOS MESMOS.

SEUS ARQUIVOS PESSOAIS SERÃO TRANSFERIDOS PARA SEUS ARQUIVOS PESSOAIS SERÃO TRANSFERIDOS PARA 
UMA PASTA CHAMADA WINDOWS. OLD

RECOMENDAMOS SEMPRE FAZER BACKUP ANTES DE 
PROSSEGUIR.

1- Clique em iniciar, (símbolo do Windows), e em seguida 
digite - RESTAURAR.

2-2- Selecione a opção – RESTAURAR SEU COMPUTADOR OU 
REINSTALAR O WINDOWS.
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3- Em seguida selecione – MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO
AVANÇADOS.

4-   Clique em REINSTALAR O WINDOWS
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5- Se você ainda não tiver feito o Backup de seus documentos 
clique em – FAZER BACKUP AGORA.

Siga as instruções da tela.

       5b-    Se você já tiver feito o seu Backup, clique em 
IGNORAR.

6-  Em seguida clique em REINICIAR.

Após o reinicio o computador entrará em modo de recuperação.

7-7- O computador reiniciará, na próxima tela selecione o idioma do 
teclado para PORTUGUÊS.

8- Clique em SIM, para a reinstalação iniciar.
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17-Manutenção do Disco Rígido.

O disco rígido também conhecido por HD, é uma das poucas peças 
móveis do seu computador.
Com isso a manutenção dele é de suma importância, pois sem ela há 
risco de danos físicos, e mais importante é a perda de dados.
Existem ferramentas(programas) específicos para tal tarefa.

-Limpeza de Disco.-Limpeza de Disco.
-Desfragmentador de Disco.
-Checagem de disco (correção de erros).

A Limpeza de disco é um programa que ajuda a “limpar” restos de 
dados e de dados não usados de seu HD,liberando espaço e deixando 
o HD mais livre para trabalhar.
Para acesar o programa LIMPEZA DE DISCO, clique no ícone 

                  Ao abrir,selecione todos os ítens a serem excluidos,
                      em seguida clique em OK. Faça esta operação pelo
                      menos uma vez por semana. Após o término use o 
desfragmentador de disco.

O desfragmentador de disco, serve para juntar os fragmentos de O desfragmentador de disco, serve para juntar os fragmentos de 
dados que ficam espalhados pelo disco rigido, evitando que o 
mesmo fique em funcionamento desnecessario, levando a fadiga de 
seus componentes prematuramente e a eventual quebra.
Clique no ícone desfragmetador de disco em seu desktop.
                   Ao abrir o programa clique em -DESFRAGMENTAR
                   DISCO-Este processo DEVERÁ SER EFETUADO
                   PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA                   PELO MENOS UMA VEZ POR SEMANA.

Caso o sistema operacional comece a apresentar erros comuns,  
talvez seja nescessario fazer uma CHECAGEM DE DISCO.
Para acessar o programa, clique em Iniciar - COMPUTADOR, e com 
o botão direito do mouse clique em cima do ícone da UNIDADE DE 
DISCO RIGIDO 1, em seguida em PROPRIEDADES, na janela de
propriedades, clique na aba FERRAMENTAS e em seguida na propriedades, clique na aba FERRAMENTAS e em seguida na 
-VERIFICAÇÃO DE ERROS. Clique em VERIFICAR AGORA, 
selecione TODAS as opções, o computador agendará para a proxima 
vez que ligar a checagem de disco.
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19-Solucionando problemas comuns.

Este capítulo é destinado aos simples problemas que poderão 
ocorrer, e que facilmente você poderá resolvê-los.
Leia antes de chamar ao suporte técnico.

Causa - Meu INOVATTIO não liga-
Solução:
A fonte não está plugada corretamente. VERIFIQUE. A fonte não está plugada corretamente. VERIFIQUE. 
Não há energia na tomada. VERIFIQUE.
Se o computador foi desligado abruptamente, desligue o de tomada, 
aperte e segure o botão de ligar por 10s, ligue o computador 
novamente na tomada, e aperte o botão de ligar novamente. 

Causa - As operações no computador estão lentas-
Solução:
Os arquivos alocados no disco rígido podem estar fragmentados. Os arquivos alocados no disco rígido podem estar fragmentados. 
Para isso faça um limpeza de disco com o programa LIMPEZA DE 
DISCO, e depois o desfragmente usando o DESFRAGMENTADOR 
DE DISCO.

Causa - A unidade não lê o disco 
DVD-ROM demora de 5 a 10 segundos para ejetar o disco-
Solução:
O disco pode estar sujo e riscado, limpe-o ou troque-o.O disco pode estar sujo e riscado, limpe-o ou troque-o.

Sua unidade ótica não foi reconhecida pelo sistema operacional, 
desligue, espere 30s e religue o computador.

O disco pode ter sido colocado ao inverso, ejete-o e reinsira com a 
parte sem escritos para baixo. 

O disco esta com defeito. Troque-o 

A operação é normal, a unidade de DVD leva este tempo em alguns A operação é normal, a unidade de DVD leva este tempo em alguns 
discos e em outros não, principalmente os de grande capacidade ou 
Double Layer.
 
Causa - Como aumento ou diminuo o volume-
Solução:
Para controlar o volume basta clicar no ícone do lado direito Para controlar o volume basta clicar no ícone do lado direito 
inferior semelhante a um auto falante e deslizar a barra conforme 
sua preferência.
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Causa - O computador não produz nenhum som -
Solução:
O áudio está no modo MUDO. Verifique clicando no ícone do lado 
direito inferior semelhante a um auto falante, e deselecione o modo 
MUDO.

O volume está no mínimo. Ajuste deslizando a barra de volume para O volume está no mínimo. Ajuste deslizando a barra de volume para 
cima e para baixo.

Causa - Teclado não funciona -
Solução: 
Verifique se a conexão esta firme. Caso estiver, e ainda não Verifique se a conexão esta firme. Caso estiver, e ainda não 
funciona, retire o conector, espere 5s e reloque o conector USB 
novamente, o sistema operacional ira fazer o reconhecimento 
automático. 

Causa - Mouse não funciona -
Solução:
Verifique se a conexão esta firme. Caso estiver, e ainda não Verifique se a conexão esta firme. Caso estiver, e ainda não 
funciona, retire o conector, espere 5s e reloque o conector USB 
novamente, o sistema operacional ira fazer o reconhecimento 
automático.

O mouse precisa de limpeza, DESCONECTE-O DO COMPUTADOR 
e com um pano seco limpe a base do mouse. Use de preferência um 
mouse pad.
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Produto a LASER

Este equipamento é compatível com a norma europeia EN60825 
[harmonizada com a Comissão Internacional  Eletrotécnica (IEC) 
Publicação 825].
Este equipamento é classificado como um produto laser Classe 1 e 
não há radiação perigosa  a LASER com a proteção da segurança.

CuidadoCuidado

O laser utilizado na unidade de CD-ROM pode danificar seus olhos. O laser utilizado na unidade de CD-ROM pode danificar seus olhos. 
Para reduzir o risco de choque elétrico e danos, não desmonte e não 
retire a tampa da unidade óptica. Não há peças reparáveis no 
interior. Recorra ao suporte técnico caso haja falha no equipamento. 
Uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos dife-
rentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição 
perigosa à radiação. Não abra a tampa superior da unidade e nunca 
toque nas partes internas a fim de evitar a exposição à radiação toque nas partes internas a fim de evitar a exposição à radiação 
laser invisível. Quando o equipamento estiver em funcionamento, 
não coloque os seus olhos perto da  abertura frontal da unidade  e 
outras aberturas para olhar para o interior da unidade.

Para maiores informações acesse
www.inovattio.com

.
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As especificações estão sujeitas a modificações sem 
aviso prévio.
All specifications are subject to change without notice.

©Inovattio  Computadores-Comércio em Informática Ltda
Todos os direitos resevados.
All rights reserved.

®
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