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Configurações e Especificações
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Android é uma marca comercial da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir da obra criada e partilhada pela Google, sendo utilizado em 
conformidade com os termos descritos na licença de Atribuição Creative Commons 3.0 *Versão do Android conforme recomendação da Google

Chipset:
T310| Processador Quad-Core com 
1x 2.0 GHz + 3x 1.8 GHz

Memórias:
2 ou 4GB de memória RAM
16 ou 32GB de armazenamento

Tela:

LCD TFT 8” (IPS opcional)
Resolução 1280x800
Contraste de 500:1
Multitoque com até 10 pontos 
simultâneos
Acelerômetro (para visualização da
vertical/horizontal)

Câmera:

Traseira 2MP ou 5MP – Foco 
Automático e zoom digital
Frontal 2MP

Sistema:

Android 11* (Português)
Aplicativos Google Play™
Software de gerenciamento e controle 
do dispositivo (MDM) (opcional)

Portas e Conexões:

Conector para MicroSD (até 512 GB) 
Conector para SIM card
Conector para fone de ouvido 3,5 mm, 
Conector USB–C 2.0 para transferência 
de arquivos e carregamento do 
aparelho.

Conectividade:

Dados móveis (opcional):
2G/3G/4G compatível com
todas operadoras de telefonia do 
território nacional;
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/AC 
2.4 + 5 GHz
Bluetooth 5.0
GPS, A-GPS

Áudio:
Microfone integrado
Alto falante integrado

Bateria:

4.000mAh Li-ion

Dimensões (A x L x P) / Peso:
211 x 125 x 10 mm / 360g

Cor:
Preta

Conteúdo da Embalagem:

Tablet
Carregador USB 100-240 V (50/60 Hz) 
automático, tomada conforme NBR 
14136/02
Cabo USB-C para USB-A
Guia rápido
Capa protetora anti-impacto (opcional)
Fone de Ouvido com Microfone 
(opcional)

Certificação ANATEL:
T810: 11298-21-03589
T810B: 18605-21-03589
T810C: 18604-21-03589

T810/ T810B/ T810C
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PREPARANDO O SEU DISPOSITIVO PARA O PRIMEIRO USO

Seu tablet não estará com a bateria completamente carregada quando for ligado pela
primeira vez. Recomendamos que O TEMPO DA PRIMEIRA CARGA SEJA DE NO MÍNIMO
6 HORAS.

Atenção: Se o tablet não for usado por um longo período de tempo, a bateria irá se descarregar. Nessa
situação, recomendamos que o tempo de recarga seja de aproximadamente 6 horas para carga
completa.

IMPORTANTE: Para aumentar a autonomia do seu Tablet Positivo após a primeira carga completada
bateria, utilize-o até o esgotamento total e depois carregue-o novamente por completo.

CONHECENDO O SEU DISPOSITIVO

Câmera frontal

Tela

Câmera Traseira

Volume

Liga/desliga

Porta USB 
tipo C

Entrada cartão 
MicroSD

e
Entrada cartão 
Micro SIM card

Conexão de áudio 
para fone de ouvido

Microfone

CARREGANDO O SEU DISPOSITIVO

1. Seu tablet é carregado através da entrada USB tipo C. O conector do cabo USB tipo C
não possui lado correto para ser conectado.

2. Conecte o carregador à tomada. A recarga deverá iniciar automaticamente;
3. Após o término do processo de recarga, o indicador de bateria mostrará o estado

“carregando” na tela.

LIGANDO SEU TABLET

• Pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos para ligar o
tablet. O sistema irá automaticamente para a tela inicial.
• Para desligar o tablet, pressione e segure por alguns segundos o botão liga/desliga
enquanto a tela estiver ligada e confirme a operação para desligar.
• Se o botão liga/desliga for pressionado por um curto período de tempo, não haverá
desligamento do tablet, apenas o bloqueio e desligamento da tela.

BOAS-VINDAS

Ao ligar pela primeira vez o seu Tablet Positivo você será guiado por um breve tutorial que
o ajudará nas configurações iniciais. Reserve alguns minutos de seu tempo para
aproveitar ao máximo esta experiência.

DESBLOQUEAR O TABLET

Arraste com o dedo para cima, conforme mostrado na figura
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Após desbloquear seu Tablet Positivo, você encontrará um
mundo de diversão, entretenimento e produtividade.

Área de trabalho - Na área de trabalho é possível
visualizar os ícones do menu para acesso aos recursos
e aplicativos.
Ajustar a orientação da exibição
A exibição pode mudar automaticamente de retrato para
paisagem e vice-versa, dependendo de como o tablet é
apoiado. É possível ajustar a configuração para que seja
mantida a orientação independente da movimentação do
tablet. Para mudar a configuração: deslize o dedo na região
do ícone da bateria para a área central. Pressione sobre o
ícone “Girar automaticamente” selecione se deseja habilitar
ou desabilitar.

Para inserir o SIM card:
1. Certifique-se que o tablet esteja desligado;
2. A entrada do SIM card se localiza na parte superior do tablet, protegida por uma

tampa;
3. Abra a tampa de proteção e insira o SIM card conforme a orientação da figura acima,
empurre o SIM card até encaixar;
4. Ligue o tablet normalmente.

OPÇÃO DE CONEXÃO

Troca de arquivos entre o seu tablet e o computador:

Utilize a entrada USB-C do seu tablet Positivo. É preciso usar o cabo USB que acompanha
o seu dispositivo, e ligá-lo a uma porta USB no computador. Após conectado, clique no
ícone que aparecerá na barra de status e depois clique na opção ‘Transferência de
arquivo’.

Rede sem Fio:
1. Deslize o dedo na região do ícone da bateria para a área central> Será visualizado
alguns ícones e notificações (se houver)> Deslize novamente o dedo no mesmo sentido>
Pressione sobre o símbolo
2. Pressione sobre o ícone “Rede e Internet”
3. Pressione sobre Wi-Fi > Serão exibidas as redes Disponíveis.
4. Selecione a rede desejada. Caso seja necessário, incluir a senha para ter permissão de
uso.

Bluetooth:
É possível enviar e receber arquivos entre o seu Tablet Positivo e outros dispositivos
compatíveis através da tecnologia Bluetooth.

Rede 4G:
O Tablet Positivo reconhece o chip SIM card inserido e se conecta à rede 4G da operadora
automaticamente (somente modelos com 4G).
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CARTÕES MICROSD E MICRO SIM CARD

Para inserir o cartão MicroSD:
1. A entrada do cartão microSD se localiza na parte

superior do tablet;
2. Abra a tampa de proteção;
3. Insira o cartão conforme orientação da figura acima e

empurre até encaixar o cartão microSD;
4. Em alguns segundos o tablet reconhecerá o cartão

automaticamente.

Para retirar o cartão MicroSD, siga as etapas:
Na tela principal selecione Aplicativos > Configurações >
Armazenamento. Selecione a opção ‘Desmontar’ da sessão
Cartão SD interno e confirme com OK; Empurre o cartão
como se fosse encaixá-lo e depois retire do compartimento.

Tela

Traseira
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SEGURANÇA DA BATERIA
Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos.

Observe as seguintes precauções, e evite mau uso do Produto e a exposição a ferimentos
e lesões.

NÃO SUBMETA O SEU PRODUTO A:

A) CALOR:
Não submeta o seu Produto a luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor
excessivo, como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carcaça
externa poderá se deformar e os sensores internos poderão se danificar, causando danos
ao seu Produto.

B) QUEDAS E GOLPES
I. O seu Produto é um objeto sensível. Portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso
seu produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, esmaga- do, entre em
contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos,
recomendamos que descontinue o uso do seu produto evitando superaquecimento ou
ferimentos;
II. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos
que possam expor seus componentes;
III. Não corte, dobre, modifique, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do
adaptador de energia.

C) UMIDADE EXCESSIVA OU CHUVA:
I. Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhum líquido, tais como: água, chuva,
produtos de limpeza, dentre outros, uma vez que podem causar danos nos componentes
eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

D) VIBRAÇÃO MECÂNICA OU CHOQUE:
Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou
vibração excessiva, sob pena de danificar os componentes internos e externos.

E) INTERFERÊNCIA MAGNÉTICA:
Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: micro-ondas,
televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau
funcionamento do seu Produto.

F) ATMOSFERAS EXPLOSIVAS:
Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosão, como Postos
de Gasolina, por exemplo.

G) ARMAZENAMENTO:
Mantenha o seu Produto sempre em local seco, arejado e com temperaturas entre 5°C e
35°C, e não o submeta a alterações abruptas de temperatura.

H) ADAPTADOR:
Não use um adaptador de energia desconhecido, danificado ou rompido. O uso nestas
condições é muito perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que
acompanha o Produto ou equivalentes recomendados pela Fabricante. Conectar
incorretamente o adaptador pode causar danos ao seu Produto.

i) SUBSTITUIÇÃO:
Não remova a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso
poderá causar superaquecimento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma
Assistência Técnica autorizada pela Fabricante.

j) CARREGAMENTO EM REDE ELÉTRICA:
I. Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor

que o normal durante o processo de carregamento e caso esteja em local abafado poderá
acabar queimando.
II. Recomendamos que o mesmo não seja utilizado durante o carregamento em rede

elétrica. Caso seja necessário realizar uma ligação, atender uma chamada, navegar na
internet ou mesmo acessar algum aplicativo recomendamos retira-lo da tomada.
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III. Recomendamos que após o período de carga da bateria o mesmo seja desconectado
da rede elétrica.
IV. Não mantenha seu Produto conectado a rede elétrica ou a qualquer fonte de
alimentação próximo ao seu local de dormir, sob um cobertor, travesseiro, sofás ou
mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o superaquecimento do
Produto podendo causar lesões.

NÃO DURMA SOBRE UM DISPOSITIVO OU ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

A) NORMAS E REGRAS:
Respeite as normas e regras: não utilize o produto enquanto estiver dirigindo e mantenha
o mesmo desligado em áreas restritas, como dentro de aviões, postos de gasolina, perto
de produtos químicos e equipamentos médicos.

B) LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:
Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu
aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use
limpadores líquidos ou limpadores de vidro

GARANTIA E SUPORTE

O prazo de garantia do equipamento consta no campo de observações da nota fiscal de
compra. Na ausência desta, o prazo de garantia e modalidade de atendimento pode ser
consultado através de contato com a Central de relacionamento Positivo. Tenha sempre o
número de série do equipamento em mãos.
MODALIDADES DE ATENDIMENTO:
1. On-site - Deve-se entrar em contato através da Central de Relacionamentos Positivo

para a comunicação do problema. Caso seja necessária a presença de um técnico
para a correção do problema, será providenciado o agendamento de uma visita
técnica.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Ligue para a Central de Relacionamento Positivo: 0800 644 6591 de segunda a sexta-
feira, exceto feriados, das 8 às 18 horas (horário de Brasília), ou acesse
https://servicos.meupositivo.com.br/suporte/.
A Central de Relacionamento Positivo prestará o devido suporte.

Dados para acionamento de garantia:
Sistema Web: http://positivo.assistonline.com.br


