Antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter escolhido a gente! É muito bom
poder te acompanhar, aﬁnal, quem que não gosta de uma boa companhia?!
Nas próximas páginas elaboramos um guia pra te ajudar caso tenha alguma dúvida
ou curiosidade sobre o Legacy.
E não esquece hein, se mesmo assim sentir falta de algo, liga pra gente! Uma
conversa entre amigos sempre resolve. ;)
Disca ai 11 3198.0004, tem uma galera pronta pra te ajudar em qualquer canto desse
“Brasilzão”!

PRAZER EU SOU O SEU NOTEBOOK LEGACY :)
Antes de começarmos gostaríamos que você desse uma
olhada nesse nosso infográﬁco:
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01 Câmera
02 Botão ligar
03 Teclado
04 Touchpad

05 Luz de LED, que indica se esta carregando.
06 Entrada DC, onde você vai conectar o carregador.
07 Porta USB.
08 Porta mini HDMI.

12 Porta de rede RJ45
13 Alto-falantes
14 Bateria
15 Entrada SSD

09 Saída de Áudio, conecta-se a dispositivos de áudio (por exemplo,
alto-falantes, fones de ouvido) ou um fone de ouvido com microfone.
10 Porta USB.
11 Porta Micro SD.
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SOMENTE PARA MODELO LEGACY PC210
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Caso tenha adquirido nosso PC210, que vem com
o sistema operacional KeeP OS, baseado em Linux,
por favor siga as instruções dos vídeos que estarão
na área de trabalho do seu computador.
Lembrando que a senha Padrão é KeeP
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PRIMEIROS PASSOS

TECLAS DE ATALHO

Ligue seu Notebook e conecte o adaptador de energia.
O botão liga / desliga é localizado no lado direito do seu
Notebook.

Para ajudá-lo a encontrar as coisas rapidamente, o teclado do
Legacy possui teclas de atalho especiais, incluindo uma chave de
pesquisa dedicada. As teclas de atalho facilitam o acesso on-line e
controlam seu Legacy e a tecla de pesquisa permite pesquisar seus
aplicativos e a web ao mesmo tempo.
Busca
Conﬁgurações (F1)
E-mail (F2)
Abaixa o Volume (F3)
Aumenta o volume (F4)

Abra a tela como na imagem acima e pressione o botão ligar /
desligar. Siga as instruções na tela. Essas instruções passo a passo
irão guiá-lo através do processo a ser seguido. O procedimento de
boas-vindas leva você através de várias telas e diálogos.
Selecione o idioma desejado e as conﬁgurações de país
correspondentes e seu Notebook Legacy estará pronto para uso.

Mute (F5)
Play/Pause (F6)
Abaixa o brilho da tela (F7)
Aumenta o brilho da tela (F8)
Pause (F9)
Insert (F10)
Captura de Tela (F11)
NumlK (F12)

TERMOS DE GARANTIA
TOUCHPAD
Quando estiver utilizando um Notebook, use o touchpad para mover o ponteiro e selecionar itens na tela.
Aqui estão alguns gestos e ações
suportados pelo touchpad:
Mova o ponteiro: basta mover o dedo
através do touchpad.

Deslocar: coloque dois dedos no
touchpad e mova-os para cima e para
baixo para se deslocar verticalmente,
para a esquerda e para a direita para
se deslocar horizontalmente.

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização
inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a
manutenção do produto.
Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modiﬁcações, reparos ou quando o produto for aberto
por um proﬁssional não autorizado pela Multilaser.
Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que
não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.
Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.
Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano e acessórios pelo período de 3 meses.

Clique: Pressione para baixo na metade
inferior do touchpad. Uma vez que o
toque de clique está ativado por padrão,
você pode tocar rapidamente no
touchpad para clicar.

Clique com o botão direito do mouse:
clique no touchpad na metade inferior
direita.

O certiﬁcado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.
NF/Nº

Data da Compra

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
A Multilaser acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo
completo dos produtos, desde sua produção até o ﬁ nal de sua vida útil.
Logística Reversa Multilaser
Após o término da vida útil, descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma responsável. Não descarte em lixo comum.
O descarte em lixo comum pode provocar danos ao meio ambiente e à saúde. Não jogue as baterias no fogo, elas podem
explodir. A Multilaser oferece opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável. Através do programa de logística
reversa, a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Consulte o SAC para mais informações.

Garantia: Este produto possui 1 ano de garantia e acessórios 3 meses a partir da data de venda.
Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas ao conserto e ou/troca de qualquer
produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente.
Imagens ilustrativas
Este produto contém a placa RTL8723BU, código de homologação Anatel 01272-18-04076.
01272-18-04076

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudiacial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados.
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