PT
OBRIGADO POR COMPRAR ESTE
PRODUTO DE SPC!
Para obter um rendimento ótimo, aconselhamos
que, depois de ter introduzido os dados da sua
rede WiFi, a sua conta de Gmail e depois de
finalizar a introdução com o assistente, faça
uma atualização de todas as aplicações. Para
isso:
No menu principal, prima
para ver todas as
. Prima
aplicações. Prima no ícone da Play Store
na parte superior esquerda do ecrã e selecione ”Minhas
aplicações e jogos”.

Agora o tablet já está pronto e atualizado para lhe
oferecer o melhor rendimento possível.

SPC. 17/07/1i

Selecione “Atualizar tudo” e deixe o tablet realizar a
atualização durante aproximadamente 20 minutos.

MEJORA EL RENDIMIENTO DE TU TABLET
IMPROVE YOUR TABLET’S PERFORMANCE
MELHORA O RENDIMENTO DO SEU TABLET

ES

EN

¡GRACIAS POR COMPRAR ESTE
PRODUCTO DE SPC!

THANK YOU FOR PURCHASING THIS
SPC PRODUCT!
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En el menú principal, pulsa
para ver todas las
.
aplicaciones. Pulsa sobre el icono del Play Store
en la parte superior-izquierda de la pantalla y
Pulsa
selecciona “Mis aplicaciones y juegos”.

On the main menu, select
to see all the applications.
in the top-left
Click on the Play Store icon . Select
corner of the screen and select “My applications and
games”.

Selecciona “Actualizar todo” y deja que la tablet realice
la actualización durante aproximadamente 20 minutos.

Select “Update all” and leave the tablet to complete the
update for approximately 20 minutes.

Ahora la tablet ya está lista y actualizada para ofrecerte
el mejor rendimiento posible.

The tablet is now updated and ready to offer you the
best performance possible.

