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Direitos Autorais e Marcas Comerciais

© 2018, Trimble Inc. Todos os direitos reservados. Trimble e o 
logotipo do Globo e Triângulo são marcas comerciais da 
Trimble Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países. 
Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas ou 
marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados 
Unidos e/ou outros países. A marca e o logotipo Bluetooth 
são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de 
tal marca por parte da Trimble Inc. é feito sob licença. Todas 
as outras marcas comerciais são propriedade dos seus 
respectivos proprietários.

Notas de Versão

Esta é a versão de Novembro 2018 (Revisão B) da 
documentação do T10 tablet.

Declaração de conformidade europeia

Conforme a ISO / IEC Guia 22 e EN 450 14

Nome do Fabricante: Trimble Inc..

Endereço do Fabricante: 10368 Westmoor Drive, 
Westminster, Colorado 80021

Declara, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o 
produto:

Nome do Produto: Tablet T10

Números de Modelo: T301-01, T301-02, T301-LUS-02, T301-
LEU-02, T301-CLUS-01, T301-CLEU-01, T301-LCN-01, T301-
CLCN-01

Em conformidade com as seguintes Especificações de 
Produto:

- R&TTE Diretriz 1999/5/EC ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) 
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (20011-09)

- ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

- EN 55022: 2010+AC: 2011

- EN 55024: 2010

- EN 60950-1 (2001)

- EN 61000-3-2: 2006+A2: 2009

- EN 61000-3-3: 2013

Informações complementares

Além disso, o produto é alimentado por bateria, e a fonte de 
alimentação fornecida com ele foi certificada para IEC 60950 
+A1, A2, A3, A4, A11. Enquanto fabricantes, declaramos nossa 
exclusiva responsabilidade de que o equipamento segue o 
disposto nos Padrões declarados acima.

Importer of Record

Trimble European Regional Fulfillment Center
Logistics Manager
Meerheide 45
55521DZ Eersel
Netherlands.

Trimble EC

Trimble Germany
Am Princ Parc 11
65479 Raunheim
Germany

CUIDADO - Apenas acessórios aprovados podem 
ser usados com esse equipamento. Em geral, todos os 
cabos devem ser de alta qualidade, blindados, com 
terminações corretas e normalmente restritos a dois 
metros de comprimento. Fontes de alimentação 
aprovadas para esse produto empregam provisões 
especiais para evitar interferência de rádio e não devem 
ser alteradas ou substituídas. Modificações não 
aprovadas, ou operações que excedam ou entrem em 
conflito com essas instruções de uso, podem cancelar a 
autorização das autoridades para operar o 
equipamento.

Informações de Reciclagem
Você deve descartar o tablet e seus acessórios 
corretamente, seguindo as leis e regulamentos locais. Como 
o tablet contém componentes eletrônicos, ele deve ser 
descartado separadamente do lixo doméstico. Quando o 
tablet chegar ao fim de sua vida útil, entre em contato com 
seu revendedor local Trimble para saber sobre opções de 
descarte e reciclagem em sua área.

Reciclagem na Europa

O símbolo à direita significa que, em conformidade 
com seus regulamentos locais, seu produto e/ou 
bateria deve ser descartado separadamente do lixo 
doméstico. Quando este produto chegar ao fim de 
sua vida útil, leve-o a um ponto de coleta designado pelas 
autoridades locais. A reciclagem e coleta separada de seu 
produto e/ou bateria na época do descarte ajudará a 
conservar recursos naturais e assegurar que ele seja 
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reciclado é uma forma de proteger a saúde humana e o meio 
ambiente.

Para informações sobre reciclagem de WEEE (Descarte de 
Equipamento Eletrônico e Elétrico) de produtos Trimble que 
funcionam com energia elétrica, acesse 
http://www.trimble.com/Corporate/Environmental_
Compliance.aspx.

Para reciclar produtos WEEE Trimble ligue para +31 497 53 
24 30, e pela pelo "Associado WEEE", ou envie uma 
correspondência solicitando informações de reciclagem para:

Trimble Europe B.V. WEEE Recycling
C/O Menlo logistics
Portão 19 a 26
Meerheide 43
5521 DZ
Eersel
Holanda

Taiwan – Requisitos de Reciclagem de Baterias

O produto contém uma bateria de Íon de Lítio. Os 
regulamentos taiwaneses exigem que as baterias 
descartadas sejam recicladas.

電池請回收

Conformidade regional

Austrália e Nova Zelândia

Este produto está de acordo com as exigências 
normativas da Autoridade Australiana de Mídia e 
Comunicações (ACMA), Telecomunicações, 
Radiocomunicações e do sistema de referência de 
compatibilidade eletromagnética (EMC), assim satisfazendo 
as exigências para Marcas e Vendas RCM dentro da Austrália 
e Nova Zelândia.

Europa

Este produto Trimble foi 
testado e considerado em 
conformidade com todas os requisitos para a Marca CE e 
vendas na Área Econômica Europeia (EEA). O tablet possui 
aprovação para LAN sem fio e Bluetooth e satisfaz as 
exigências para Equipamento Terminal de Telecomunicação 
e Rádio especificadas pela Diretriz do Conselho Europeu 
1999/5/EC. Tais exigências se destinam a proporcionar 
proteção adequada contra interferências danosas quando o 
equipamento for adequadamente operado em um ambiente 
residencial ou comercial.

O tablet se destina a conexão com Redes Europeias 
operando em GSM 900, ou GSM 1800 MHz.

Canadá

IC ID: YE3801I

Este aparelho digital não excede os limites da Classe B para 
emissões de barulho de rádio de dispositivos digitais 

conforme especificado nos regulamentos para interferência 
de rádio do Departamento Canadense de Comunicações.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits 
radioélectriques dépassant les limites applicables aux 
appareils numériques de Classe B prescrites dans le 
règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le 
Ministère des Communications du Canada.

Mudanças e modificações que não sejam expressamente 
aprovadas pelo fabricante ou registrante deste equipamento 
podem sustar sua autoridade para operar esse equipamento 
sob os regulamentos da Indústria do Canadá.

Les changements et modifications non expressément 
approuvés par le fabricant ou le détenteur de cet 
équipement peuvent annuler votre droit à utiliser cet appareil 
en vertu des règles d'Industrie Canada.

Declaração sobre a Antena

Sob os regulamentos Industriais do Canadá, este 
transmissor de rádio só pode operar usando uma antena de 
tipo e ganho máximo (ou inferior) aprovado para o 
transmissor pela Indústria do Canadá. Para reduzir potencial 
interferência de rádio a outros usuários, o tipo de antena e 
seu ganho deve ser escolhido de modo que a potência 
isotrópica radiada equivalente (e.i.r.p.) não ultrapasse a 
necessária para uma comunicação bem sucedida.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le 
présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne 
d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour 
l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les 
risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres 
utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de 
sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente 
(p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à 
l'établissement d'une communication satisfaisante.

Isenção de Licença

Este dispositivo cumpre os padrões RSS livres de licença da 
Indústria do Canadá. Sua operação está condicionada às 
duas seguintes condições:

(1) este dispositivo não deve causar interferência, e

(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, 
incluindo interferências que possam levar a uma operação 
indesejável do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 
d'en compromettre le fonctionnement.

Esse aparato digital Classe B está em conformidade com a 
norma ICES-003 do Canadá.
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Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la 
norme NMB-003 du Canada.

Esse dispositivo de comunicação de rádio de Categoria II está 
em conformidade com o padrão RSS-310 do Industry 
Canada.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte 
la norme CNR-310 d’Industrie Canada.

NOTA IMPORTANTE: Declaração sobre exposição à radiação 
IC

Este EUT (equipamento em teste) está em conformidade 
com a SAR (taxa de absorção de energia) nos limites de 
exposição para a população geral/não controlada no IC RSS-
102 e foi testado de acordo com os métodos e 
procedimentos de medição especificados na IEEE 1528. Este 
equipamento deve ser instalado e operado com uma 
distância mínima de 0,5 cm entre o radiador e o seu corpo. 
Este dispositivo e suas antenas não devem ser co-localizados 
nem operar em conjunto com qualquer outra antena ou 
transmissor. O recurso de Seleção de Código de País está 
desativado para produtos comercializados nos EUA/Canadá.

Aviso de SAR do IC

Informações sobre exposição à radiofrequência (RF)

A potência de saída radiada do Dispositivo sem Fio está 
abaixo dos limites de exposição de frequência de rádio do 
Industry Canada (IC). O Dispositivo sem Fio deve ser usado 
de maneira tal que o potencial para contato humano durante 
a operação normal seja minimizado.

Este dispositivo foi avaliado para e demonstrou conformidade 
com os limites específicos do IC para a SAR (taxa de absorção 
de energia) quando instalado em produtos de host específico 
operados em condições de exposição portáteis.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio 
(RF)

La puissance de sortie émise par l’appareil de sans fil est 
inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio 
d'Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans fil de façon à 
minimiser les contacts humains lors du fonctionnement 
normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux 
limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption 
spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes 
particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition 
à des appareils portables.

O dispositivo poderia descontinuar automaticamente a 
transmissão em caso de ausência de informações para 
transmitir, ou falha operacional. Observe que a intenção não 
é a de proibir a transmissão de informações de sinalização ou 
controle, nem o uso de códigos repetitivos quando exigido 
pela tecnologia.

O dispositivo para a faixa de 5150-5250 MHz é apenas para 
uso em ambientes internos para reduzir o potencial de 

interferência danosa nos sistemas de satélites móveis de 
canal compartilhado (para dispositivos nas faixas de 5250-
5350 MHz e 5470-5725 MHz) para conformidade com o limite 
de e.i.r.p (potência isotrópica radiada equivalente), e o ganho 
máximo de antena permitido (para dispositivos na faixa de 
5725-5850 MHz) para conformidade com os limites de e.i.r.p. 
especificados para operação de ponto a ponto ou não, 
conforme o apropriado, conforme declarado na seção A9.2
(3). Além disso, radares de alta potência são alocados como 
usuários primários (ou seja, aqueles com prioridade) da faixa 
de 5250-5350 MHz, e este radar poderia causar interferência 
e/ou danos a dispositivos LE-LAN.

EUA

ID FCC: YE3801I

Declaração de Conformidade FCC

Este equipamento foi testado e considerado de acordo com 
os limites para um dispositivo digital da Classe B, conforme a 
Parte 15 dos regulamentos da FCC. Sua operação está 
condicionada às duas seguintes condições: (1) este 
dispositivo não deve causar interferência danosa, e (2) este 
dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, 
incluindo interferências que possam levar a uma operação 
indesejável.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado em 
conformidade com suas instruções, pode causar 
interferência prejudicial às comunicações de rádio. 
Entretanto, não há qualquer garantia de que não venha a 
ocorrer interferência em uma instalação específica. Caso 
esse equipamento venha a causar interferência prejudicial à 
recepção de rádio e televisão, o que pode ser constatado 
desligando-se e ligando o equipamento, o usuário é 
incentivado a tentar corrigir a interferência com um a ou mais 
das seguintes medidas:

– Reoriente ou reposicione a antena receptora.

– Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.

– Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito 
diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

– Consulte o revendedor ou um técnico experiente de 
rádio/TV para obter auxílio.

Mudanças e modificações que não sejam expressamente 
aprovadas pelo fabricante ou registrante deste equipamento 
podem sustar sua autoridade para operar esse equipamento 
sob os regulamentos da Comissão Federal de Comunicações 
(FCC).

Os rádios neste dispositivo foram projetados e fabricados 
para não exceder os limites de emissão para exposição a 
potência de rádio frequência (RF), conforme exigências 47 
C.F.R. § 2.1091 e 2.1093 da Comissão Federal de  
Comunicações do Governo dos Estados Unidos.
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O conector externo para antenas fornecido com estre 
dispositivo destina-se apenas a antenas GNSS.

A operação na faixa de frequência de 5,15-5,25 GHz é restrita 
a uso interno. A FCC exige a restrição da faixa de 5,15-5,25 
GHz a ambientes internos para reduzir possíveis 
interferências prejudiciais aos MSS (Sistemas de Satélites 
Móveis) de canal compartilhado. Sendo assim, a transmissão 
se dará exclusivamente nas faixas de 5,25-5,35 GHz, 5,47-
5,725 GHz e 5,725 –5,850 GHz quando associado a um ponto 
de acesso (AP).

CE

a. Cuidado:

• Risco de explosão se a bateria for substituída por uma de 
tipo incorreto.

• Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

b. Certifique-se de que a temperatura do adaptador não seja 
superior a 40 °C.

Termos e Condições da Garantia Limitada

Garantia Limitada de Produto

Observados os termos e condições aqui estabelecidos, a 
Trimble Inc. ("Trimble") garante que, pelo período de três (3) 
anos a partir da data de compra, este produto Trimble (o 
"Produto") se conformará, para todos os efeitos, às 
especificações publicamente disponibilizadas pela Trimble 
para o Produto, e que o equipamento e quaisquer 
componentes de armazenagem do Produto estarão para 
todos os efeitos livres de defeitos, quer de matéria prima ou 
de manufatura.

Produto Software

O produto software, quer integrado ao equipamento como 
firmware, fornecido isoladamente como um software para 
computador, carregado em memória flash ou armazenado 
em meio magnético ou diverso, é licenciado exclusivamente 
para uso com o Produto, ou como parte integral do produto, 
não sendo vendido. Os termos do contrato de licença de 
usuário final, conforme o disposto abaixo, regulam o uso do 
Produto Software, incluindo quaisquer termos de garantia 
limitada divergente, os quais deverão sobrepor os termos e 
condições definidos na garantia limitada de produto.

Recursos da Garantia

Se o Produto Trimble falhar durante o período de garantia 
por motivos cobertos por esta garantia limitada, e você 
notificar a Trimble de tal falha durante o período de garantia, 
a Trimble irá reparar OU substituir o Produto, ou suas peças, 
por um Produto ou peças novas, equivalentes a novas, ou 
recondicionadas, OU reembolsar o preço de compra do 
Produto pago por você, por opção da Trimble, uma vez que 
você devolva o Produto em conformidade com os 

procedimentos de devolução de produto da Trimble vigentes 
à época.

Como Obter a Assistência da Garantia

Para obter serviços de garantia para o Produto, recomenda-
se que você entre em contato com seu revendedor Trimble. 
Alternativamente, você pode entrar em contato com a 
Trimble para solicitar serviços de garantia no e-mail  Repair_
Services@Trimble.com. Por favor, disponha-se a fornecer:

– seu nome, endereço e número de telefone;

– nome do produto, número da peça e número de série;

– comprovante de compra;

– uma explicação do problema.

O representante de assistência ao consumidor poderá 
precisar de informações adicionais dependendo da natureza 
do problema.

Ressalvas e Exclusões de Garantia

Essa garantia limitada de Produto aplicar-se-á somente na 
medida em que (i) o Produto seja correta e adequadamente 
instalado, configurado, conectado, conservado, armazenado, 
e operado em conformidade com as especificações e o 
manual Trimble de operação pertinente e; (ii) o Produto não 
seja modificado ou incorretamente utilizado. A garantia 
limitada deste Produto não se aplicará, e a Trimble não se 
responsabilizará, por defeitos ou problemas de desempenho 
resultantes de (i) combinação ou utilização do Produto com 
equipamento ou software, informações, dados, conexões ou 
dispositivos que não tenham sido fabricados, fornecidos ou 
especificados pela Trimble; (ii) operação do Produto em 
conformidade com especificações que divirjam ou 
acrescentem às especificações padrão da Trimble para seus 
produtos; (iii) instalação, modificação ou uso não autorizado 
do Produto; (iv) danos causados por: acidentes, raios ou 
outras descargas elétricas, imersão ou aspersão de água 
doce ou salgada (fora das especificações do Produto); ou 
exposição a condições ambientais para as quais o Produto 
não foi concebido; (v) desgaste e depreciação normal das 
partes consumíveis (por exemplo, baterias); ou (vi) danos na 
aparência. A Trimble não garante ou assegura os resultados 
obtidos com o uso deste Produto ou Software, ou que os 
componentes do software operarão livres de erro.

AVISO ACERCA DE PRODUTOS EQUIPADOS COM 
TECNOLOGIA CAPAZ DE RASTREAR SINAIS DE SATÉLITES DE 
SISTEMAS DE AUMENTAÇÃO BASEADOS EM SATÉLITES 
(SBAS) (SATÉLITES WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS E LUCH), 
SATÉLITES OMNISTAR, BEIDOU, GPS, GALILEO OU 
GLONASS, OU DE FONTS DE SINAIS DE BALIZA IALA: A 
TRIMBLE NÃO SE RESPONSABILIZA PELA OPERAÇÃO OU 
FALHA DE OPERAÇÃO DE QUALQUER SISTEMA DE 
POSICIONAMENTO POR SATÉLITE, OU PELA 
DISPONIBILIDADE DOS SINAIS DE QUALQUER SISTEMA DE 
POSICIONAMENTO POR SATÉLITE.
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OS TERMOS DA GARANTIA LIMITADA DISPOSTA ACIMA 
ABRANGEM A TOTALIDADE DAS RESPONSABILIDADES CIVIS 
ASSUMIDAS PELA TRIMBLE E SEUS ÚNICOS RECURSOS 
COM RELAÇÃO AO PRODUTO TRIMBLE. EXCETO QUANDO 
DE OUTRA FORMA DISPOSTO AQUI, O PRODUTO E A 
DOCUMENTAÇÃO E O MATERIAL QUE O ACOMPANHAM SÃO 
FORNECIDOS "NO ESTADO" E SEM QUALQUER GARANTIA 
EXPRESSA OU IMPLÍCITA DE QUALQUER NATUREZA, POR 
PARTE DA TRIMBLE OU DE QUALQUER OUTRA PARTE QUE 
TENHA SE ENVOLVIDO EM SUA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, 
INSTALAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO, ENTRE 
OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO 
ESPECÍFICO, FUNÇÃO OU NÃO VIOLAÇÃO. AS GARANTIAS 
EXPRESSAS AQUI ESTIPULADAS SUBSTITUEM QUAISQUER 
OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES CIVIS POR PARTE 
DA TRIMBLE QUE SEJAM DECORRENTES DE OU 
RELACIONADAS A QUALQUER PRODUTO. COMO ALGUNS 
ESTADOS E JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES DE 
DURAÇÃO OU EXCLUSÃO DE UMA GARANTIA IMPLÍCITA, A 
LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

Limitação de Responsabilidade Civil

A TOTAL RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRIMBLE SOB 
QUALQUER DISPOSITIVO AQUI INCLUSO SERÁ LIMITADA AO 
MONTANTE PAGO POR VOCÊ PELO PRODUTO. NA MEDIDA 
MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI VIGENTE, A TRIMBLE OU SEUS 
FORNECEDORES NÃO SERÃO EM NENHUM CASO 
RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, 
ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, SOB 
QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA OU TEORIA LEGAL DE ALGUMA 
FORMA RELACIONADA AO PRODUTO, AO SOFTWARE OU À 
DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS QUE OS ACOMPANHAM 
(INCLUINDO, SEM LIMITES, PREJUÍZOS POR PERDA DE 
LUCROS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, 
PERDA DE DADOS, OU QUALQUER OUTRO PREJUÍZO 
PECUNIÁRIO), QUER A TRIMBLE TENHA OU NÃO SIDO 
ADVERTIDA DA POSSIBILIDADE DE TAL PREJUÍZO E A 
DESPEITO DAS NEGOCIAÇÕES QUE EXISTAM OU TENHAM 
EXISTIDO ENTRE VOCÊ E A TRIMBLE. COMO ALGUNS 
ESTADOS E JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU 
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 
CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, A LIMITAÇÃO ACIMA 
PODERÁ NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

NOTA: AS PROVISÕES DE GARANTIA LIMITADA TRIMBLE 
DISPOSTAS ACIMA NÃO SE APLICAM A PRODUTOS 
ADQUIRIDOS EM JURISDIÇÕES (POR EXEMPLO, ESTADOS 
MEMBROS DA ÁREA ECONÔMICA EUROPEIA) NAS QUAIS A 
GARANTIA DO PRODUTO É RESPONSABILIDADE DO 
REVENDEDOR LOCAL ONDE O PRODUTO É ADQUIRIDO. EM 
TAL CASO, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM SEU 
REVENDEDOR TRIMBLE PARA INFORMAÇÕES SOBRE A 
GARANTIA APLICÁVEL.

Aviso a compradores australianos sob a Lei de 
Consumo Australiana

Nossos produtos vêm com garantias que não podem ser 
excluídas sob a Lei de Consumo Australiana. Você possui 
direito a substituição ou reembolso por falhas de maior 
monta ou por compensação em caso de prejuízos ou danos 
razoavelmente previsíveis. Você também tem o direito a ter 
os bens reparados ou substituídos caso estes não sejam de 
qualidade aceitável ou tais falhas não redundem em falhas de 
maior monta.

A garantia Trimble, conforme estabelecida no manual que 
acompanha o aqui disposto, ou descrita no cartão de 
garantia que a acompanha o Produto adquirido, é somada a 
quaisquer direitos e reparações legais que você possa ter 
sob a Lei de Consumo Australiana.

Idioma Oficial.

O IDIOMA OFICIAL DESSES TERMOS E CONDIÇÕES É O 
INGLÊS. EM CASO DE CONFLITO ENTRE A VERSÃO INGLESA 
E OUTRAS VERSÕES, A VERSÃO INGLESA DEVE PREVALECER

Contrato de Licença de Usuário Final para 
Produto de Software
IMPORTANTE, LEIA ATENTAMENTE. ESTE CONTRATO DE 
LICENÇA DE USUÁRIO FINAL ("EULA") É UM CONTRATO 
LEGAL ENTRE VOCÊ E a Trimble Inc. ("Trimble"), e se aplica ao 
software de computador fornecido com o produto Trimble 
que você comprou (quer integrado ao equipamento como um 
firmware, carregado em uma memória flash, ou armazenado 
em mídia magnética ou de outra natureza), ou fornecido 
como um produto de software de computador autônomo, 
incluindo qualquer material escrito que o acompanhe, como 
um guia de usuário ou manual do produto, bem como 
qualquer documentação eletrônica ou "online" ("Software" 
ou “Produto de Software”). Este EULA também se aplicará a 
quaisquer correções de erro no Software, atualizações e 
melhorias fornecidas posteriormente pela Trimble, a menos 
que tais alterações sejam acompanhadas por um contrato 
de licença distinto, o qual regulará seu uso. Você adquiriu um 
Produto Trimble ("Dispositivo") que inclui um Softwares, 
alguns dos quais foram licenciados para a Trimble pela 
Microsoft Corporation ou suas afiliadas (conjuntamente 
"Microsoft"). O Software licenciado pela Microsoft, bem como 
as correspondentes atualizações, suplementos, serviços de 
suporte e serviços fornecidos pela internet, dispositivos de 
mídia, materiais impressos e documentação eletrônica ou 
"online" ("Software Microsoft"), são protegidos nos termos 
deste EULA. O Software também é protegido por leis e 
tratados internacionais de direitos autorais, bem como por 
outros tratados e leis de propriedade intelectual. O Software 
é licenciado, não vendido.

AO UTILIZAR O SOFTWARE, INCLUINDO SEU USO NESTE 
DISPOSITIVO, VOCÊ ESTÁ ACEITANDO ESSES TERMOS. 
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CASO VOCÊ NÃO OS ACEITE, NÃO UTILIZE O DISPOSITIVO 
OU O SOFTWARE. EM VEZ DISSO, ENTRE EM CONTATO COM 
A TRIMBLE PARA SER REEMBOLSADO OU RECEBER O 
CRÉDITO DE SUA COMPRA. Como descrito abaixo, o uso de 
alguns de seus recursos implica em seu consentimento na 
transmissão de certas informações padrão de computador 
para serviços baseados na internet.

 AVISO - Se o Software possuir tecnologias 
operadas por voz, então a operação desse Software 
exigirá atenção por parte do usuário. Desviar a atenção 
da via durante a condução de um veículo pode causar 
um acidente ou outras consequências sérias. Mesmo 
desvios breves e ocasionais de atenção podem ser 
perigosos se sua atenção for desviada da condução do 
veículo em um momento crítico. A Trimble e a Microsoft 
não fazem qualquer declaração, dão garantia ou o 
qualquer outro tipo de afirmação de que QUALQUER uso 
deste Software seja legal, seguro, ou de qualquer forma 
recomendado ou adequado ao uso, durante a condução 
ou qualquer forma de operação de um veículo 
motorizado.

1 GARANTIA LIMITADA PARA PRODUTOS DE SOFTWARE 
TRIMBLE

1.1 Garantia Limitada. A Trimble garante que o Software, 
com exceção do Software Microsoft, terá desempenho 
substancialmente de acordo com o material escrito que 
acompanha o produto por um período de doze (12) meses a 
partir da data da compra. Esta garantia limitada lhe dá 
direitos legais específicos; você pode possuir outros, os quais 
variarão conforme o estado/jurisdição. A garantia limitada 
acima não se aplica a Correções, Atualizações Secundárias 
ou Atualizações Principais do Software após a expiração do 
período de garantia limitada de doze (12) meses, os quais 
serão fornecidos “no estado” e sem garantia, a menos 
quando especificado de outra forma por escrito pela Trimble. 
Como o Software é intrinsecamente complexo e pode não 
estar totalmente livre de inconformidades, defeitos ou erros, 
você é aconselhado a verificar seu trabalho. A Trimble não 
garante que o Software operará livre de erros ou 
ininterruptamente, que alcançará suas necessidades ou 
expectativas, ou que todas as inconformidades podem ou 
serão corrigidas.

1.2 Correções do Software. Durante o período de garantia 
limitada descrito na seção 1.1 acima, você terá o direito de 
receber as Correções para o Produto de Software que a 
Trimble lançar e disponibilizar comercialmente, cuja cobrança 
não é feita separadamente, em conformidade com os 
procedimentos de entrega a compradores de produtos 
Trimble em geral. Se você comprou o Produto de um 
revendedor autorizado Trimble, e não diretamente da 
Trimble, a Trimble poderá, se assim o desejar, encaminhar a 
Correção do software para o revendedor Trimble para 

entrega final a você. Atualizações Secundárias, Atualizações 
Principais, novos produtos ou lançamentos de software 
substancialmente novos, conforme identificação da Trimble, 
ficam expressamente excluídos desse processo de 
atualização e da garantia limitada. Recibos de Correções do 
Software ou outras melhorias não servirão para estender o 
período de garantia limitada.

Para os propósitos desta garantia, aplicar-se-ão as seguintes 
definições: (1) "Correção (ões)" significa uma correção de erro 
ou outra atualização criada para corrigir uma versão anterior 
do software que não se conforme substancialmente às suas 
especificações Trimble; (2) "Atualizações Secundárias " 
ocorrem quando melhorias são feitas nos recursos atuais de 
um programa de software; e (3) "Atualizações Principais" 
ocorrem quando importantes novos recursos são 
adicionados ao software, ou quando um novo produto 
contendo novos recursos substitui novos desenvolvimentos 
de uma linha de produtos atual. A Trimble reserva para si o 
direito de definir, segundo seu próprio critério, o que constitui 
uma Correção, uma Atualização Secundária ou uma 
Atualização Principal.

1.3 Direitos dos Clientes. A integridade da responsabilidade 
civil da Trimble e de seus fornecedores, e a única 
compensação do cliente com respeito ao Software, serão, 
conforme opção da Trimble, (a) reparação ou substituição do 
Software, ou (b) devolução da taxa de licença paga por 
qualquer Software que não cumpra o disposto na garantia 
limitada da Trimble. Esta garantia limitada ficará sem efeito 
se a falha no Software tiver ocorrido em função de (1) 
acidente, uso impróprio, abuso, ou má aplicação; (2) alteração 
ou modificação do Software sem autorização da Trimble; (3) 
interação com o software ou o equipamento não fornecida 
ou suportada pela Trimble; (4) instalação, manutenção ou 
armazenagem inadequada ou não autorizada por sua parte; 
ou (5) se você violar os termos deste EULA. Qualquer 
Software que vier a substituir o anterior será garantido pelo 
restante do período de garantia original ou por trinta (30) 
dias, ou que durar mais.

1.4 SEM OUTRAS GARANTIAS. NO LIMITE MÁXIMO DO QUE 
FOR PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, A TRIMBLE E 
SEUS FORNECEDORES RECUSAM QUAISQUER OUTRAS 
GARANTIAS, TERMOS E CONDIÇÕES; QUER EXPRESSAS OU 
IMPLÍCITAS; POR LEI, DIREITO COMUM OU OUTRO 
REGULAMENTO; INCLUINDO, ENTRE OUTRAS COISAS, 
GARANTIAS, TERMOS E CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO 
EM PARTICULAR, TÍTULO E NÃO VIOLAÇÃO, COM RESPEITO 
AO SOFTWARE, SUA QUALIDADE SATISFATÓRIA E O 
FORNECIMENTO OU FALHA EM FORNECER SERVIÇOS DE 
SUPORTE. NO LIMITE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO 
VIGENTE, GARANTIAS, TERMOS E CONDIÇÕES IMPLÍCITAS 
COM RELAÇÃO AO SOFTWARE FICAM LIMITADAS A NOVENTA 
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(90) DIAS. VOCÊ PODE POSSUIR OUTROS DIREITOS LEGAIS, 
OS QUAIS VARIAM CONFORME SEU ESTADO/JURISDIÇÃO.

NENHUMA GARANTIA É DADA COM RELAÇÃO AO SOFTWARE 
MICROSOFT. O SOFTWARE MICROSOFT é fornecido “NO 
ESTADO” e com todas as falhas, E A TRIMBLE NÃO DÁ 
QUALQUER GARANTIA COM RELAÇÃO A ESTES. TODO O 
RISCO, COM RELAÇÃO A UMA QUALIDADE SATISFATÓRIA, 
DESEMPENHO,

PRECISÃO E ESFORÇO (INCLUINDO AUSÊNCIA DE 
NEGLIGÊNCIA) PELO SOFTWARE MICROSOFT É ASSUMIDO 
POR VOCÊ. ALÉM DISSO, NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA 
CONTRA INTERFERÊNCIA EM SEU DESFRUTE DO SOFTWARE 
MICROSOFT OU CONTRA NÃO VIOLAÇÃO.

1.5 POR FAVOR, PRESTE ATENÇÃO: AS DISPOSIÇÕES ACIMA 
DA GARANTIA LIMITADA TRIMBLE PODERÃO NÃO SER 
APLICADAS ÀS LICENÇAS DE PRODUTOS DE SOFTWARE 
ADQUIRIDAS NAQUELAS JURISDIÇÕES (COMO EM PAÍSES 
DA UNIÃO EUROPEIA) NOS QUAIS A GARANTIA DO 
PRODUTO É FORNECIDA PELO DISTRIBUIDOR LOCAL. EM 
TAIS CASOS, POR FAVOR, ENTRE EM CONTATO COM SEU 
REVENDEDOR TRIMBLE PARA INFORMAÇÕES SOBRE A 
GARANTIA APLICÁVEL.

2 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRIMBLE

2.1 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NO LIMITE 
MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM 
NENHUM CASO A TRIMBLE OU SEUS FORNECEDORES 
SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, 
INCIDENTAIS, INDIRETOS, CONSEQUENTES OU POR 
INDENIZAÇÕES PUNITIVAS; AINDA QUE CAUSADAS E A 
DESPEITO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
(INCLUINDO, SEM LIMITES, INDENIZAÇÕES POR PERDA DE 
LUCROS NO NEGÓCIO, INTERRUPÇÃO DO NEGÓCIO OU 
OUTRA PERDA PECUNIÁRIA), QUE VENHAM A SURGIR EM 
FUNÇÃO DO USO OU INCAPACIDADE DE USO DO 
SOFTWARE, PELO FORNECIMENTO OU FALHA NO 
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE; AINDA QUE A 
TRIMBLE TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS 
DANOS E AINDA QUE OCORRA FALHA NO PROPÓSITO 
ESSENCIAL DE QUALQUER COMPENSAÇÃO EXCLUSIVA 
ESTIPULADA NESTE EULA.

EM NENHUM CASO A RESPONSABILIDADE CIVIL 
ACUMULADA DA TRIMBLE E SEUS FORNECEDORES, EM 
FUNÇÃO DESTE EULA OU DO SOFTWARE, QUER BASEADO 
EM UM CONTRATO, GARANTIA, ILÍCITO CIVIL (INCLUINDO 
NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE RESTRITA OU OUTRA, 
EXCEDERÁ O MONTANTE REAL PAGO À TRIMBLE PELA 
LICENÇA DO SOFTWARE QUE ORIGINOU A REIVINDICAÇÃO. 
COMO ALGUNS ESTADOS E JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A 
EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
POR DANOS CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, A 
LIMITAÇÃO ACIMA PODERÁ NÃO SE APLICAR A VOCÊ.

3 CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1 Este EULA será regulado pelas leis do Estado da Califórnia 
e pelas leis federais vigentes dos Estados Unidos, sem 
referência aos princípios ou disposições sobre “conflito de 
leis”. A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para 
a Venda Internacional de Bens não se aplicará a este EULA. A 
jurisdição e o foro para qualquer disputa judicial direta ou 
indiretamente relacionada a este EULA ou ao Software 
caberá exclusivamente, ou será transferida, aos Tribunais da 
Comarca de Santa Clara, Califórnia, e/ou ao Tribunal Distrital 
dos Estados Unidos para Distrito do Norte da Califórnia. Pela 
presente, você consente e concorda em não contestar tal 
jurisdição, foro e legislação regente.

3.2 Apensar da seção 3.1, se você adquiriu este produto no 
Canadá, este EULA será regido pelas leis da Província de 
Ontário, Canadá. Nesse caso, todas as partes neste EULA 
reconhecem a jurisdição dos tribunais da Província de Ontário 
e, adicionalmente, concordam em iniciar qualquer litígio 
relacionado a este EULA nos tribunais localizados no Distrito 
Judicial de Iorque, Província de Ontário. Se você adquiriu este 
produto na União Europeia, este EULA será regido pelas leis 
da Holanda, excluindo suas decisões acerca de conflitos de 
leis e excluindo a Convenção das Nações Unidas sobre 
Contratos para a Venda Internacional de Bens. Nesse caso, 
todas as partes neste EULA reconhecem a jurisdição dos 
tribunais da Holanda e, adicionalmente, concordam em iniciar 
qualquer litígio relacionado a este EULA nos tribunais de Haia, 
Holanda.

3.3 A Trimble reserva para si todos os direitos não 
expressamente outorgados por este EULA.

3.4 Idioma Oficial . O idioma oficial deste EULA e de qualquer 
documento a ele relacionado é o Inglês. Para propósitos de 
interpretação, ou em caso de conflito entre as versões 
inglesa e em outro idioma deste EULA ou de documentos 
relacionados, a versão no idioma inglês deverá predominar.
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Informações de segurança
Segurança da bateria

Segurança da fonte de alimentação

Vidro sensível ao toque

Segurança do serviço

Ambientes seguros para o uso

Distração

Associação de Telecomunicações e Internet dos EUA (TIA)

SAR

Cuidando do seu dispositivo

Especificações do produto

Leia este guia para obter informações importantes de segurança e conhecer os termos da 
Garantia Limitada aplicável ao Trimble®   T10 tablet que você adquiriu. Guarde todos os 
guias impressos, eles podem ser úteis para referência futura. Se você não seguir as 
instruções e não configurar, usar e cuidar do produto corretamente, os riscos de 
ferimentos graves, morte ou danos ao dispositivo aumentam.

Segurança da bateria
Baterias de polímero de íons de lítio são classificadas pelo Governo Federal dos EUA como 
resíduos não perigosos e que podem ser descartados com segurança no sistema 
municipal regular de recolhimento de lixo. Essas baterias possuem materiais recicláveis e 
são aceitas para reciclagem. Descarte as baterias usadas conforme os regulamentos 
locais.

AVISO – Baterias não aprovadas não funcionarão no dispositivo. Use somente a 
bateria especificada para o sistema. A bateria só deve ser usada com um sistema de 
carregamento que tenha sido qualificado para o sistema conforme esse padrão. O uso 
de bateria ou carregador não qualificado pode representar risco de incêndio, 
explosão, vazamento ou outros perigos.
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Informações de segurança

AVISO – A bateria não possui peças que possam ser reparadas pelo usuário. Não 
desmonte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure ou corte a bateria. Não modifique 
ou remanufature a bateria. Não tente inserir objetos estranhos na bateria. Não tente 
imergi-la ou expô-la a água ou outros líquidos. Isso pode resultar em incêndio, 
explosão ou outros perigos. Não exponha a temperaturas acima de +70 °C (+158 °F).

AVISO – O uso incorreto da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros 
perigos.

 l Não cause curto-circuito da bateria, nem permita que objetos metálicos ou 
condutores entrem em contato com os terminais da bateria.

 l Evite quedas do dispositivo ou da bateria. Se houver uma queda, especialmente 
sobre uma superfície dura, e o usuário suspeitar que a bateria foi danificada, leve-a 
a um centro de serviço para inspeção.

 l Em caso de vazamento da bateria, não permita que o líquido entre em contato com 
seus olhos ou pele. Em caso de contato, lave abundantemente a área com uma 
grande quantidade de água e procure ajuda médica.

 l O uso da bateria por crianças deve ser supervisionado.

Segurança da fonte de alimentação

AVISO – Use apenas adaptadores veiculares e carregadores AC destinados ao 
dispositivo. Outras fontes de energia externas podem danificar seu produto e anular a 
garantia.

 l Certifique-se de que a tensão de entrada do adaptador corresponda à tensão em 
sua localidade. Certifique-se de que o adaptador possua pinos compatíveis com 
suas tomadas.

 l A fonte de alimentação CA destina-se apenas a uso em ambientes internos. Evite 
usar a fonte de alimentação CA em áreas molhadas.

 l Desconecte a fonte de alimentação da tomada quando não estiver em uso.

 l Não cause curto circuito no conector de saída.
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Informações de segurança

Vidro sensível ao toque

CUIDADO – A tela sensível ao toque do dispositivo é feita de vidro. O vidro pode 
quebrar se o dispositivo cair sobre uma superfície dura, ou se receber um impacto 
considerável. Se o vidro trincar ou rachar, não toque nem tente remover o vidro 
quebrado. A ocorrência de vidro trincado ou rachado devido ao uso incorreto ou 
abuso do produto não é coberta pela garantia limitada do produto.

Segurança do serviço

AVISO – NÃO TENTE desmontar, abrir, realizar manutenção ou modificar o 
produto, os acessórios ou a fonte de alimentação. Isso pode apresentar risco de 
choque elétrico ou outros perigos. Qualquer evidência de qualquer tentativa de abrir 
e/ou modificar o dispositivo, incluindo o descolamento, a perfuração ou a remoção de 
qualquer etiqueta, anulará a Garantia Limitada.

Ambientes seguros para o uso

AVISO – Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são muitas vezes, mas 
não sempre, demarcadas e podem incluir áreas de abastecimento, como áreas abaixo 
do convés de navios, instalações de armazenamento ou transferência de combustíveis 
ou produtos químicos, ou áreas nas quais o ar contenha produtos químicos ou 
partículas, como poeira de grãos ou de metal. Quando estiver em uma dessas áreas, 
desligue o dispositivo e não remova ou instale carregadores de bateria, adaptadores 
CA ou qualquer outro acessório. Em tais áreas, fagulhas podem ocorrer e causar uma 
explosão ou incêndio.

Distração

AVISO – O uso do dispositivo em algumas circunstâncias pode distraí-lo e colocá-lo 
em situações arriscadas. Observe as regras que proíbem ou restringem o uso de 
dispositivos (por exemplo, evite operar o dispositivo enquanto estiver dirigindo um 
veículo).
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Informações de segurança

Associação de Telecomunicações e Internet dos EUA 
(TIA)
Aparelhos auditivos: Alguns telefones sem fio digitais podem causar interferência em 
aparelhos auditivos. Em caso de tais interferências, consulte seu provedor de serviços ou 
ligue para o telefone de atendimento ao cliente para tratar sobre alternativas.

Marca-passos e Outros Dispositivos Médicos: A Associação de Fabricantes do Setor de 
Saúde dos EUA recomenda uma distância mínima de seis polegadas entre um telefone 
sem fio portátil e um marca-passo para evitar uma possível interferência com o marca-
passo. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente e as 
recomendações do programa Pesquisa de Tecnologia Sem Fio dos EUA. Pessoas com 
marca-passo devem usar o ouvido do lado oposto ao do marca-passo para minimizar 
uma possível interferência. Se você tiver motivos para suspeitar de interferência, 
DESLIGUE o telefone imediatamente.

Se você usar qualquer dispositivo médico pessoal, entre em contato com o fabricante do 
dispositivo para determinar se ele está devidamente protegido de energia RF externa. Seu 
médico talvez possa ajudá-lo a obter essa informação.

DESLIGUE o telefone em instalações médicas quando houver sinalização postada no local 
que o instrua a fazer isso. Hospitais ou instalações médicas podem usar equipamentos 
potencialmente sensíveis a energia RF externa.

SAR
Este dispositivo está em conformidade com os padrões FCC e CE quando usado da 
maneira para a qual foi projetado.

Cuidando do seu dispositivo

Limpeza
Desligue o dispositivo e desconecte-o da alimentação externa. Use um pano macio e 
umedecido com água ou detergente brando diluído. Se utilizar um detergente brando, 
assegure-se de que todo resíduo de sabão seja removido. Não use limpadores químicos.

Cuidados com a tela sensível ao toque
O T10 tablet tem projeto reforçado e avaliação IP65. Ele foi criado para suportar condições 
extremas e tratamento bruto, mas cuidar bem da tela sensível ao toque prolongará a vida 
do dispositivo, além de garantir um desempenho ideal da tela sensível ao toque. A 
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exposição excessiva ou prolongada a abrasivos, óleo, poeira, produtos químicos e luz 
ultravioleta pode afetar o desempenho da tela sensível ao toque ao longo do tempo.

Para ajudar a proteger a tela:

 l Faça uma limpeza frequente. Use um pano macio e que não solte fiapos para limpar a 
tela. Você pode umedecer o pano com água ou um limpador de lentes de contato.

AVISO – Certifique-se de que todas as portas estejam totalmente fechadas e 
que o dispositivo não esteja conectado a uma fonte de alimentação externa. Não 
use limpadores químicos ou abrasivos.

 l Mantenha-o protegido quando não estiver em uso. Armazene o T10 tablet em uma 
maleta enquanto estiver em trânsito ou não o estiver usando.

 l Não deixe o dispositivo exposto ao sol quando não o estiver usando. Não guarde o 
T10 tablet em local que receba luz solar direta por longos períodos se não houver 
necessidade. A luz ultravioleta e o calor excessivo do sol podem danificar a tela.

 l Use ferramentas adequadas a telas sensíveis ao toque. Ao operar a tela sensível ao 
toque do dispositivo, use os dedos ou a Caneta Digital do T10 tablet, ou ainda 
dispositivos projetados especificamente para uso com telas capacitivas sensíveis ao 
toque. Usar canetas esferográficas, ferramentas metálicas ou outros objetos 
pontiagudos para operar a tela sensível ao toque pode arranhar e/ou danificar a 
superfície da tela.

 l Evite quedas e abrasivos. O T10 tablet foi projetado para resistir a danos por quedas 
de até 122 cm (1,22 metros) sobre superfícies duras como madeira e concreto. 
Entretanto, você deve proteger a tela contra impacto, pressão e substâncias abrasivas 
que possam arranhá-la ou rachá-la. O dispositivo não deve sofrer quedas 
desnecessárias. Use os protetores de tela para manter a tela sensível ao toque limpa e 
protegida, seguindo as instruções fornecidas na embalagem do protetor.

Cuidados com a bateria
Temperatura de uso e armazenamento: Baterias de íon de lítio são sensíveis a altas 
temperaturas, então mantenha as baterias do dispositivo longe da exposição direta ao sol 
por longos períodos, e não deixe as baterias dentro de um automóvel quente, 
especialmente sobre o painel sob luz solar total, ou em outros ambientes nos quais as 
temperaturas possam ultrapassar +70 °C (+158 °F). A vida útil da bateria pode ser 
encurtada se ela for armazenada, carregada ou operada fora dessas faixas de 
temperatura. A temperatura recomendada para armazenamento é a temperatura 
ambiente (~+20 °C / +68 °F). Ao usar o dispositivo ou carregar a bateria, é normal que o 
dispositivo e a bateria fiquem quentes.
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Se a temperatura interior do dispositivo exceder as temperaturas normais de operação 
(por exemplo, em um automóvel quente ou sob luz sol direta por períodos prolongados), 
você pode se deparar com os seguintes eventos enquanto o dispositivo tenta regular 
automaticamente sua temperatura:

 l O dispositivo para de carregar.

 l Se o dispositivo não conseguir regular sua temperatura interna, ele pode entrar em 
estado de Suspensão até esfriar (consulte Estado de suspensão, página 29).

Leve o dispositivo para um local mais fresco e que não esteja exposto à luz solar direta e 
aguarde alguns minutos antes de tentar usá-lo novamente.

Carregamento: Recarregue a bateria sempre que quiser; a bateria não precisa ser 
esgotada ou ficar com pouca carga para ser recarregada. Porém, é melhor deixar que a 
bateria fique com menos de 10% de carga pelo menos uma vez por mês antes de 
recarregá-la. Use apenas os acessórios de carregamento designados pelo fabricante para 
recarregar as baterias. Carregue apenas a temperaturas entre 0 °C e +45 °C (32 °F e 113 °F) 
para obter uma maior duração e um melhor desempenho da bateria.

Outras condições ambientais: As baterias têm avaliação IP65, são vedadas contra a 
entrada de água e poeira e tiveram proteção comprovada em testes de quedas no modo 
tablet a alturas de até 1,22 m. Porém, para prolongar a vida útil da bateria, seque-a com 
um pano se ela for molhada, proteja os contatos contra umidade e curtos-circuitos, não 
afunde a bateria na água propositalmente e seja cuidadoso, evitando quedas 
desnecessárias, choques mecânicos e vibrações.

O T10 tablet foi projetado para operar a temperaturas ambiente entre -20 °C e 60 ° 
(-4 °F e 140 °F) e armazenado (sem a bateria) a temperaturas entre -55 °C e 70 °C (-67 °F e 
158 °F). Evite expor o dispositivo a mudanças drásticas de temperatura ou umidade.
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Especificações do produto
Sistema 
Operacional

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise, 64 bits

Processador Intel® Core™ i7 de 6ª Geração (Intel i7-6500U)

Placa de Vídeo Intel HD Graphics 520

RAM 8 GB (LPDDR3)

Armazenamento 
do usuário

256 GB; 
ou versão 4G - 512 GB (SSD)

Visor Tela de 10,1” com luz de fundo de LED multitoque capacitiva de 10 
pontos

1920 x 1200 pixels

Suporte a Caneta Digital

Bateria e 
Alimentação

Capacidade padrão 5400 mAh / 11,4 V

Capacidade aprimorada 8000 mAh / 11,4 V

Tempo de carregamento: 4,5 horas (bateria padrão)

Com hot-swapping (Bateria Reserva ~2 minutos)

Conectores do 
módulo de E/S

USB 3.0

Entrada de alimentação CC (1,7 mm CC de entrada)

Conector de encaixe de escritório

Áudio Alto-falante (2W)

Microfone

Conector de áudio para fones de ouvido de 3,5 mm

Bluetooth BT 4.0

Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac

Banda larga 
móvel 4G 
(opcional)

Nano SIM

 l LTE B2, B4, B5, B13, B17 e B25 , HSPA+, GSM/GPRS/EDGE, América 
do Norte (Sierra Wireless MC7354)

 l LTE B1, B3, B7, B8 e B20, HSPA+, GSM/GPRS/EDGE, Internacional 
(Sierra Wireless MC7304)
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GNSS u-blox Neo-M8T (Wi-Fi, 4G), u-blox Neo-M8 (versão rádio de 2,4 GHz 
com espectro de difusão)

72 canais

GPS L1 C/A, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS

Tempo real integrado: SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN), 2-5 
metros (típico)

Constelação dupla: GPS+GLONASS ou GPS+Beidou

Câmera 5MP, Foco Automático

Sensores Acelerômetro

Bússola eletrônica

Especificações 
Ambientais

 l Proteção contra ingresso de água e poeira: IP65 - IEC 60529 Edição 
2.2:2013

 l Resistência a vibrações e choque: 

 l MIL-STD-810G c/Alteração 1, Método 514.7, Procedimento-I: 
Vibração geral.

 l MIL-STD-810G c/Alteração 1, Método 516.7, Procedimento-I: 
Choque funcional.

 l MIL-STD-810G c/Alteração 1, Método 516,7, Procedimento-IV: 
Queda em trânsito.

 l Tolerância EMI / EMC: MIL-STD-461F

 l Temperatura operacional: -20 °C a +60 °C (-4 °F a 140 °F)

 l Temperatura de armazenamento (sem a bateria): -55 °C a +70 °C (-
67 °F a 158 °F)

 l Armazenamento e operação em ambientes úmidos - 0%-90% em 
condições sem condensação:

 l MIL-STD-810G c/Alteração 1, Método 502.6, Procedimento I-
Armazenamento

 l MIL-STD-810G c/Alteração 1, Método 502.6, Procedimento II-
Em operação

 l MIL-STD-810G c/Alteração 1, Método 501.6, Procedimento I: 
Tabela 501.6-III. Ciclos de alta temperatura, categoria climática 
A1-Quente Seco
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 l MIL-STD-810G c/Alteração 1, Método 501.6, Procedimento II: 
Tabela 501.6-II. Ciclos de alta temperatura, categoria climática 
A2-Quente Básico

 l MIL-STD-810G c/Alteração 1, Método 507.6, Procedimento-I: 
Tabela 507.6-I. Categorias diurnas de alta umidade, induzidas.

Mecânico 7,5x10,7x0,86 pol. (AxLxP) 3,1 lb.

Normativo  l Trimble T10

 l FCC parte 15 CLASSE B, parte 22h, parte 24E, parte 27

 l IC: RSS-130, RSS-132, RSS-133, RSS-139, RSS-247

 l CE: EMC RED Artigo 3.1(b), Radio RED Artigo 3.2, Health RED 
Artigo 3.1(a)

 l MIL-STD-461: RE101, RE102, RS101, RS103 IEC 60950-1 CB

 l Bateria

 l UN38.3, UL2054+UN60950-1, UL1642, IEC 621113 + IEC60950-
1, CE EMC, CQC

Trimble T10 Tablet Guia Do Usuário | 20



Introdução
Registro

Opções de configuração

Conteúdo da embalagem

Acessórios opcionais ou de reserva e para substituição

Peças do T10 tablet

Este guia do usuário descreve como configurar e usar o Trimble T10 tablet equipado com 
o sistema operacional Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise. As informações contidas 
neste guia complementam as informações do Guia de Início Rápido incluído na 
embalagem do seu dispositivo.

Mesmo que você já tenha usado outro dispositivo portátil ou computador de campo estilo 
tablet da Trimble®, é recomendável investir algum tempo na leitura deste guia, que 
apresenta os recursos especiais do produto.

AVISO – Antes de usar o produto, certifique-se de ter lido e compreendido todos os 
requisitos de segurança. Deixar de seguir essas instruções de segurança pode resultar 
em incêndio, choque elétrico ou outros danos ao tablet e/ou a outros bens. Para 
maiores informações, consulte Informações de segurança, página 12, neste guia.

1
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1   Introdução

Registro
Para receber informações sobre atualizações e 
novos produtos, entre em contato com seu 
revendedor local ou visite o web site de registro da 
Trimble no endereço www.trimble.com/register. 
Uma vez que tenha feito o registro, você pode 
selecionar boletim informativo, atualizações ou 
informações sobre novos produtos.

Para registrar seu dispositivo, você precisa do 
número de série. O número de série é um número 
único de seu T10 tablet e está localizado em uma etiqueta dentro da cavidade da bateria.

Opções de configuração
O T10 tablet está equipado com o sistema operacional Windows 10 IoT Enterprise, e está 
disponível nas seguintes configurações principais:

  T10
(Wi-Fi)

T10
(4G)

T10 (Rádio de 2,4 GHZ 
com espectro de difusão)

WLAN (Wi-Fi) Sim Sim Sim

Dados 4G Não Sim Sim

Rádio de 2,4 GHZ com 
espectro de difusão

Não Não Sim

Armazenamento de 
memória (SSD)

256 GB 512 GB 256 GB

Receptor GNSS U-blox Neo-M8T U-blox Neo-M8T U-blox Neo-M8

Conteúdo da embalagem
Uma embalagem padrão contém os seguintes itens:

 l Tablet Trimble T10 com bateria (padrão) e alça de mão

 l Adaptador CA-CC com cabo de força (versão internacional com adaptadores)

 l Caneta Digital, com presilha e clipe de montagem

 l Guia de Início Rápido

 l Protetor de tela

 l Antena externa (somente versão com rádio de 2,4 GHz e espectro de difusão)
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1   Introdução

Acessórios opcionais ou de reserva e para substituição
Uma vasta gama de acessórios opcionais e para substituição estão à venda para o T10 
tablet, incluindo:

N/P  

114107 Caneta Stylus do Trimble T10, consulte Usando a Caneta Digital, página 34.

114108 Alça de Mão do Trimble T10

114109 Protetor de Tela do Trimble T10 (único)

114110 Bateria de Capacidade Padrão - Bateria,Íon-
Lítio,INDUS,3S1P,11,4V,5400mAHr,123x147x12,4mm

114111 Bateria de Capacidade Estendida - Bateria,Íon-
Lítio,INDUS,3S2P,11,4V,8000mAHr,123x147x18,4mm

114112 Adaptador CA do Trimble T10 com cabo de força (19V/65W saída)

114113 Kit de Carregador de Bateria do Trimble T10 / bateria única

114114 Carregador de Bateria do Trimble T10 / várias baterias

114115 Fonte de Alimentação Veicular do Trimble T10, 11-16V CC, 19V/65W saída

114116 Teclado do Trimble T10 com Trackpad (EUA). Consulte Usando o teclado, página 
56.

114118 Teclado do Trimble T10 com Trackpad (Alemanha)

114119 Encaixe de Escritório do Trimble T10 (sem Adaptador CA). Consulte Usando o 
encaixe de escritório, página 55.

114120 Cabo do Adaptador CA do Trimble T10 com tomadas internacionais

114121 Montagem em Poste do Tablet Trimble T10 com desengate rápido. Consulte 
Montando o tablet em um poste, página 56.

114122 Base para Montagem Veicular do Trimble T10

114123 Base Veicular do Trimble T10 com teclado e trackpad

114124 Maleta do Trimble T10

114125 Alça de Ombro do Trimble T10
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Peças do T10 tablet

1 Conector para fones de ouvido de 3,5 mm 7 Conector de encaixe

2 Porta USB 3.0 8 Trava da bateria com tampa protetora

3 Entrada de alimentação CC 9 Câmera

4 LED de bateria / Alimentação 10 Chave RF

5 Botão Power 11 Acesso ao slot do cartão SIM

6 Botões Programáveis  
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AVISO – NÃO TENTE abrir a tampa no lado direito do tablet.
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Configuração e operação 
básicas

Instalando e removendo as baterias

Instalando um cartão SIM

Instalando um protetor de tela

Carregamento e modos de energia

Usando a tela sensível ao toque

Usando mouse e teclado USB ou Bluetooth

Usando a Caneta Digital

Usando os botões programáveis

Esta seção trata de como começar a usar seu T10 tablet.

Quando você iniciar o T10 tablet pela primeira vez, o sistema operacional Microsoft 
Windows o conduzirá por algumas etapas básicas de configuração; siga as instruções na 
tela.

Para maiores detalhes sobre a configuração e o uso do sistema operacional Windows 10, 
consulte Usando o sistema operacional Windows 10 e Introdução ao Windows 10 no site 
de suporte do Microsoft Windows.

Instalando e removendo as baterias
A bateria do T10 tablet pode ser carregada dentro do dispositivo ou através do acessório 
Carregador de bateria (Kit de Carregador de Bateria do Trimble T10 / bateria única N/P 
114113 ou Carregador de Bateria do Trimble T10 / várias baterias N/P 114114).

A bateria do T10 tablet também aceita hot-swapping (permutação automática); ou seja, 
você pode remover a bateria enquanto o T10 tablet opera e substituí-la por uma bateria 
recém-carregada sem ter que desligar ou reiniciar o dispositivo.

2
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2   Configuração e operação básicas

Instalando a bateria
 1. Para instalar uma bateria, empurre a chave de bloqueio da bateria (8 - consulte Peças 

do T10 tablet, página 24) para cima para desbloquear o lacre.

 2. Encaixe a bateria no lugar, empurrando-a até ouvir um clique (a trava da bateria se 
moverá rapidamente para a esquerda e para a direita). Em seguida, empurre a chave 
de bloqueio da bateria (8) para baixo para prender a bateria.

Removendo a bateria
 1. Para remover uma bateria, empurre a chave de bloqueio da bateria (8) para 

desbloquear a trava. Em seguida, empurre a trava para a esquerda e segure-a.

 2. Levante a bateria para removê-la.

NOTA – O dispositivo consome eletricidade mesmo quando está desligado.

Instalando um cartão SIM
Se seu dispositivo estiver equipado com um modem de dados celular 4G, você precisará 
de um cartão SIM e de um plano de dados de sua operadora local de telefonia para usar 
esse recurso. Em caso de dúvidas, verifique com sua operadora de telefonia.

CUIDADO – A tampa do painel do SIM pode ser danificada se manuseada de 
maneira descuidada; evite dobrar ou entortar a tampa ao abri-la ou fechá-la.

 1. Se o dispositivo estiver ligado, desligue-o; mantenha o toque sobre  e, em seguida, 
toque em Shut down or sign out/ Shut down (Desligar ou sair/ Desligar).

 2. Remova os seis parafusos que prendem a tampa do painel de SIM (11 - consulte Peças 
do T10 tablet, página 24) em sua posição, na parte traseira do tablet.

 3. Deslize a tampa do painel do SIM para a posição aberta.

 4. Coloque seu cartão SIM no suporte para cartão SIM, certificando-se de que a 
orientação esteja correta, como mostra o dispositivo. Cuidado para não puxar os 
cabos.

 5. Empurre o cartão SIM para dentro do suporte para cartão SIM até que ele se encaixe.

 6. Recoloque a tampa do painel do SIM e, em seguida, reinsira e aperte os seis parafusos.

Instalando um protetor de tela
O T10 tablet tem tela sensível ao toque Gorilla Glass quimicamente reforçada, com alta 
resistência a danos por abrasão e impacto. Porém, para garantir proteção máxima, 
recomendamos o uso de um protetor de tela aprovado pela Trimble para o T10 tablet.
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Para instalar um protetor de tela:

 1. Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e limpa.

 2. Limpe a tela sensível ao toque com um pano úmido, um lenço com álcool ou algo 
semelhante.

 3. Faça o polimento e seque a tela para remover a poeira usando um pano de limpeza 
que não solte fiapos.

 4. Remova a película protetora do protetor de tela.

 5. Alinhe o protetor de tela à parte de vidro da tela. Use a borda da tela como guia. O 
protetor de tela deve se alinhar igualmente à borda do teclado e às bordas do 
dispositivo.

 6. Aplique o protetor de tela cuidadosamente sobre a tela. Se você cometer um erro e o 
vidro parecer descentralizado, remova o protetor cuidadosamente e realinhe-o. 
Depois que o protetor tiver sido aplicado à tela, pressione-o suavemente no meio e 
deixe a superfície adesiva aderir naturalmente à tela.

 7. Se houver bolhas, use o pano fornecido para empurrá-las cuidadosamente até as 
bordas do protetor de tela.

Para maiores informações sobre onde adquirir o protetor de tela correto para seu 
dispositivo, fale com seu revendedor Trimble local.

Carregamento e modos de energia
Quando esgotada, a bateria do T10 tablet leva até 4,5 horas para ser carregada. Talvez seja 
necessário mais tempo se você estiver usando o dispositivo para atividades que 
consomem muita energia, como por exemplo, usando o GNSS ou processando muitos 
dados durante o carregamento.

Carregando a bateria
 1. Conecte o adaptador de tomada internacional apropriado à sua região no adaptador 

CA.

 2. Conecte o cabo de força à porta de carregamento no dispositivo.

 3. Conecte a fonte de alimentação a uma tomada elétrica.

Um LED de bateria azul na parte frontal esquerda do tablet indica o status de 
carregamento. Quando conectado à rede elétrica (bateria carregada/ em carregamento), 
estes são os indicadores visuais:

 l Capacidade da bateria 100%: Azul constante

 l Capacidade da bateria <100%: Azul piscante
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Quando não conectado à rede elétrica (bateria descarregando), estes são os indicadores 
visuais:

 l Capacidade da bateria entre 100% e 25%: Azul constante

 l Capacidade da bateria entre <25% e 10%: Laranja constante

 l Capacidade da bateria <10%: Laranja piscante

Ligando o dispositivo
Para ligar o dispositivo, pressione e solte rapidamente o botão Power (5 - consulte Peças 
do T10 tablet, página 24).

NOTA – Não pressione o botão Power repetidamente; não mantenha a tecla Power pressionada 
por quatro segundos ou mais.

Opções de energia
O sistema operacional Windows 10 Pro vem com opções de energia predefinidas: 
Balanced, Power Saver e High Performance (Equilibrado, Economia de Bateria e Alto 
Desempenho). Para acessar as opções de energia:

 1. Na área de trabalho, toque no ícone da bateria, que fica na barra de Notificações no 
canto inferior direito da tela. Em seguida, toque em Power & sleep settings 
(Configurações de energia e suspensão).

 2. Certifique-se de que Power & sleep (Energia e suspensão) esteja selecionado na lista à 
esquerda e, em Related settings (Configurações relacionadas), toque em Additional 
power settings (Configurações de energia adicionais).

Por padrão, o tablet está em modo Equilibrado.

Você também pode definir tempos para desligar a tela e para colocar o dispositivo em 
Suspensão.

Estado de suspensão
Se você não usar seu dispositivo por uma certa quantidade de minutos, conforme 
definido em Power & sleep settings / Power & Sleep (Configurações de energia e 
suspensão / Energia e Suspensão), a tela se apaga e o dispositivo entra em estado de 
Suspensão para economia de energia. O estado de Suspensão permite que seu 
dispositivo retorne à atividade rapidamente quando você quiser voltar a trabalhar.

Você também pode colocar o dispositivo em estado de Suspensão manualmente; 
mantenha pressionado  e toque em Shut down or sign out/ Sleep (Desligar ou sair/ 
Suspender).
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SUGESTÃO – Você também pode acessar a opção Sleep (Suspender) a partir das opções 
de energia de acesso rápido, acima do ícone ; toque em  e, em seguida, toque no 
ícone de energia de acesso rápido e em Sleep (Suspender).

Para tirar o dispositivo do estado de Suspensão, pressione o botão Power. Depois de 
ativar seu dispositivo, faça o seguinte para desbloqueá-lo:

 1. Passe o dedo da borda inferior da tela para cima.

 2. Na tela de login, toque em Sign in (Fazer login) e, caso solicitado, informe sua senha ou 
PIN.

NOTA – O estado de Suspensão é diferente do recurso que "desliga" a tela para economizar 
energia, no qual você pode ativar a tela tocando / passando o dedo nela.

Reiniciando o dispositivo
Para reiniciar o dispositivo, mantenha o toque sobre  e, em seguida, toque em Shut 
down or sign out/ Restart (Desligar ou sair/ Reiniciar).

SUGESTÃO – Você também pode acessar a opção Restart (Reiniciar) a partir das opções de 
energia de acesso rápido, acima do ícone ; toque em  e, em seguida, toque no ícone 
de energia de acesso rápido e em Restart (Reiniciar).

Desligando o dispositivo
Para desligar o dispositivo, mantenha o toque sobre  e, em seguida, toque em Shut 
down or sign out/ Shut down (Desligar ou sair/ Desligar).

Para informações sobre como personalizar os recursos de gerenciamento de energia, 
consulte Opções de energia, página 29.

SUGESTÃO – Você também pode acessar a opção Shut down (Desligar) a partir das opções 
de energia de acesso rápido, acima do ícone ; toque em  e, em seguida, toque no 
ícone de energia de acesso rápido e em Shut down (Desligar).

Verificando a carga da bateria
Você pode verificar a carga da bateria:

 l na tela de Bloqueio. Quando você ativa o dispositivo, o status da bateria aparece no 
canto inferior direito da tela de Bloqueio.

 l na barra de tarefas da Área de Trabalho. O status da bateria aparece no lado direito da 
barra de tarefas. Toque no ícone da bateria para obter informações sobre o 
carregamento e o status da bateria, incluindo a porcentagem de carga restante.
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 l na barra de Status. O status da bateria aparece no canto superior direito da barra de 
status. Para acessar o detalhamento da carga da bateria pela tela de bloqueio, passe o 
dedo do topo da tela para baixo.

Aumentando a duração da bateria
A seguir, você encontra algumas sugestões práticas para maximizar o tempo de operação 
da bateria:

 l Ative o Gerenciamento de Energia e escolha um plano que economize energia. Um 
plano de energia é uma coleção de configurações de hardware e do sistema que 
controla a maneira como o dispositivo gerencia a energia.

 l Reduza o brilho da tela para o nível mais baixo que seja confortável.

 l Diminua o tempo necessário para que o sistema operacional desligue a tela.

 l Se você usar um pen drive, desconecte-o quando ele não estiver sendo usado. Muitos 
dispositivos USB consomem energia pelo simples fato de estarem conectados.

 l Desligue os rádios sem fio quando não os estiver usando. Consulte Conectando-se e 
usando redes sem fio, página 42.

 l Desligue o tablet quando não o estiver usando. Consulte Desligando o dispositivo, 
página 30.

Para maiores informações sobre como fazer a carga da bateria durar mais, consulte o 
tópico de ajuda Dicas de economia da bateria no site de suporte do Windows 10, em 
www.microsoft.com.

Usando a tela sensível ao toque
Seu T10 tablet pode ser operado facilmente com a tela sensível ao toque (usando os 
dedos ou a Caneta Digital), um mouse e o teclado. Você pode alternar facilmente entre 
quaisquer desses métodos de entrada.

As funções e os gestos de entrada principais suportados neste dispositivo são:

Tocar Toque uma vez 
sobre algo.

Abre/executa a ação correspondente ao item 
tocado. Para inserir texto, toque onde você 
deseja digitar; o teclado será exibido na tela.
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Manter 
pressionado

Pressione e 
mantenha a pressão 
com o dedo ou a 
Caneta Digital por 
alguns segundos.

Exibe um menu com opções relacionadas ao 
que você está fazendo (como o clique direito do 
mouse). No menu dinâmico, pressione a ação 
que você deseja realizar.

Toque duplo Toque duas vezes 
em algo.

Toque duas vezes rapidamente em uma página 
da Web, em um mapa ou em outra tela para 
usar o zoom. Em alguns aplicativos, o uso do 
toque duplo seguido ao movimento de pinça 
que ativa o zoom permite reorganizar uma 
coluna de texto para que ela ocupe a largura da 
tela.

Deslizar / 
passar o dedo

Deslize / passe o 
dedo ou a Caneta 
Digital pela tela.

Rola o conteúdo da tela. Mova o dedo 
rapidamente pela superfície da tela, sem parar 
após o toque inicial, para rolar uma página ou 
uma lista para cima ou para baixo. Rola na 
vertical ou na horizontal.

Arrastar Arraste o dedo ou a 
Caneta Digital pela 
tela.

Mantenha o dedo ou a Caneta Digital sobre um 
item por um instante e, em seguida, sem erguer 
o dedo ou a Caneta Digital, faça um movimento 
pela tela até chegar à posição desejada.

 l Arraste em uma lista para selecionar vários 
itens.

 l Arraste itens pela tela para reposicioná-los.

Pinçar / ampliar Faça um movimento 
de pinça com o 
polegar e o dedo 
médio, ou faça o 
movimento inverso.

Aumenta ou diminui o zoom sobre um site, 
mapa ou imagem.

Girar Ponha dois ou mais 
dedos sobre um item 
e gire a mão.
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Passar o dedo 
da borda

Passe o dedo de 
uma borda da tela 
para dentro.

 l Passar o dedo da borda esquerda. Exibe a 
Visão de Tarefas, a interface universal para 
alternar entre tarefas. Consulte Usando a 
Visão de Tarefas e desktops virtuais, página 
39

 l Passar o dedo da borda direita. Exibe a 
Central de Ações. Consulte Usando a Central 
de Ações, página 38.

 l Passar o dedo da borda superior. Exibe a 
Barra de Notificação.

 l Passar o dedo da borda inferior. Exibe a 
barra de tarefas quando o aplicativo em 
execução no momento é exibido em tela 
inteira.

Usando o teclado virtual
Você pode digitar no dispositivo usando o teclado da tela sensível ao toque. Para acessar 
o teclado virtual, toque em um campo de texto. Para ocultar o teclado, toque no X no 
canto superior direito do teclado.

NOTA – Você também pode usar um teclado externo com o tablet; consulte Usando o teclado, 
página 56 ou Usando o encaixe de escritório, página 55.

Usando software Trimble que oferece um teclado
O sistema operacional do tablet T10 fornece um teclado virtual (sensível ao toque). Se você 
usar um software Trimble que também oferece um teclado virtual no tablet T10, dois 
teclados podem ser exibidos sempre que você estiver em um campo de texto do software. 
Para evitar que isso aconteça, defina as configurações do tablet corretamente no sistema 
operacional Windows 10 e no software.

Para usar o teclado do sistema operacional:

 1. Configure o software Trimble para usar o teclado do sistema operacional. Consulte a 
documentação de usuário do software para obter todos os detalhes; geralmente, na 
lista Keyboard (Teclado), você deve selecionar Operating system (Sistema operacional).

 2. Na área de trabalho do Windows, passe o dedo da direita para dentro para acessar o 
Action Center (Central de Ações). Assegure-se de que o Modo Tablet esteja Ligado.

Para usar o teclado do software Trimble (opção preferencial, por exemplo, para o uso do 
software Trimble Access):
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 1. Na área de trabalho do Windows, passe o dedo da direita para dentro para acessar o 
Action Center (Central de Ações). Assegure-se de que o Modo Tablet esteja Desligado.

 2. Acesse Windows Settings (Configurações), toque em Devices / Typing (Dispositivos / 
Digitação) e desligue a configuração Show the touch keypad when not in tablet mode 
and there’s no keyboard attached (Exibir o teclado virtual quando não estiver no modo 
tablet e não houver um teclado conectado).

 3. Configure o software Trimble para usar o teclado do software. Consulte a 
documentação de usuário do software para ver todos os detalhes.

Usando mouse e teclado USB ou Bluetooth
Você pode conectar um teclado físico, mouse e outros periféricos ao seu dispositivo via 
USB ou pela tecnologia sem fio Bluetooth. Para mais informações, consulte Conectando-
se a acessórios e outros dispositivos, página 55.

Você também pode encaixar o tablet T10 no acessório de teclado opcional. Consulte 
Usando o teclado, página 56.

Usando a Caneta Digital
Faça anotações, desenhe, navegue e marque documentos diretamente na tela usando a 
Caneta Digital. A Caneta Digital é uma caneta ativa baseada em tecnologia de sensibilidade 
capacitiva para uso em telas sensíveis ao toque capacitivas.

A Caneta Digital requer uma bateria AAAA.

A Caneta Digital foi projetada para operar com o tablet automaticamente; não é necessária 
nenhuma conexão Bluetooth ou Wi-Fi. A Caneta começa a operar quando é aproximada 
da tela sensível ao toque.

NOTA – Quando a Caneta Digital é usada, a tela deixa de responder ao toque do dedo.

1 Botão da Caneta: Para acesso rápido ao menu de clique direito, 
mantenha o botão pressionado, toque na tela com a ponta da Caneta 
e solte o botão para abrir o menu de clique direito.

2 Botão da Borracha: Funciona como uma borracha, apagando 
marcas feitas com a Caneta Digital na tela.

3 Ponta da Caneta: A ponta sensível à pressão permite escrever e 
desenhar naturalmente. Combinada a aplicativos com suporte a 
pressão de caneta, a Caneta Digital funciona como uma caneta de 
verdade.
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Substituindo a bateria
SUGESTÃO – Se a Caneta parar de responder na tela sensível ao toque, talvez a bateria 
tenha acabado e precise ser substituída.

 1. Desaparafuse a tampa superior da Caneta Digital.

 2. Remova a bateria e substitua-a por uma bateria AAAA nova. Recoloque a tampa 
superior.

Ligando / desligando a Caneta
Clique no Botão da Caneta (1) para ligar a Caneta Digital.

A Caneta desliga automaticamente se ficar ociosa por dois minutos.

Usando o Clipe da Caneta para prender a Caneta
Conecte o Clipe da Caneta à alça de mão de borracha na parte traseira do tablet.

Empurre e insira a Caneta Digital no Clipe da Caneta pelo lado esquerdo ou direito. Ou 
então, pressione a Caneta Digital diretamente para dentro do Clipe da Caneta por cima.

CUIDADO – Não coloque a Caneta Digital com os botões voltados para dentro do 
Clipe da Caneta; isso pode danificar os botões.

Cuidando da Caneta Digital

CUIDADO – Leia as instruções cuidadosamente. Deixar de seguir as instruções 
pode resultar em danos à Caneta Digital e anulação de sua garantia.

 l Use a Caneta Digital apenas como dita o guia de operação.

 l Não tente abrir ou desmontar a Caneta Digital (exceto para trocar a bateria), visto que 
isso anulará a garantia.

 l Não exponha a Caneta Digital a temperaturas extremas ou à luz solar direta.

 l Se houver algum dano ou peças quebradas, não use a Caneta Digital. Entre em 
contato com o seu revendedor ou provedor de serviços.

 l Limpe a caneta com um pano seco. Não use água, sabão, detergente ou outros 
produtos químicos.

 l Temperatura operacional: 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F)

 l Temperatura de armazenamento: -30 °C a 70 °C (-22 °F a +158 °F)
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Usando os botões programáveis
Há três botões na frente do tablet aos quais você pode atribuir ações ou aplicativos. Por 
padrão, os botões são definidos da seguinte maneira:

 l * abre o teclado virtual.

 l # abre a tela de Ctrl+Alt+Delete, com as opções Lock (Bloquear), Switch User (Trocar 
Usuário), Sign out (Sair), Change password (Alterar senha) e Task Manager 
(Gerenciador de Tarefas).

 l + abre o menu de aplicativos Start / Most used (Iniciar / Mais usados).

Para atribuir outros aplicativos a qualquer dos botões, use o aplicativo Button manager:

 1. Clique em ̂  no canto inferior direito da barra de menu e, em seguida, clique no 
aplicativo Button Manager.

 2. Realce o símbolo acima do botão que você deseja programar.

 3. Selecione a função e/ou os parâmetros que você deseja atribuir ao botão selecionado. 
Clique em OK

Para descartar suas alterações, clique em Cancel / Default (Cancelar / Padrão) para voltar 
às configurações padrão.
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Usando o sistema operacional 
Windows 10

Usando contas

Usando o menu Iniciar

Usando a Central de Ações

Usando o Centro de Mobilidade do Windows

Usando a Visão de Tarefas e desktops virtuais

Definições

Configurações de exibição: ajustando a luz de fundo

Configurações de exibição: bloqueio de rotação

Esta seção apresenta algumas informações básicas sobre o uso do sistema operacional 
Windows 10 Pro no seu T10 tablet. Para obter informações abrangentes, consulte 
Introdução ao Windows 10 no site http://windows.microsoft.com.

Usando contas
Ao configurar seu T10 tablet, uma conta será configurada para você. Você pode criar 
contas adicionais mais tarde para cada usuário do dispositivo, de modo que cada pessoa 
usando o dispositivo possa ter suas próprias configurações.

Para configurar contas adicionais e alterar configurações de conta, toque em  e, em 
seguida, toque no ícone de acesso rápido Contas, acima do ícone . Ou então, siga para 

 / Settings / Accounts (Configurações / Contas).

Entrar
 1. Clique no botão Power para ligar ou ativar o T10 tablet.

 2. Passe o dedo para cima na tela.

3
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 3. Se houver várias contas configuradas no tablet, selecione sua conta na lista. Toque em 
Sign in (Entrar) e insira sua senha (caso tenha definido uma).

Sair
Mantenha pressionado  e toque em Shutdown or sign out (Desligar ou sair). Em 
seguida, toque em Sign out (Sair).

Usando o menu Iniciar
Toque em  para abrir o menu Start (Iniciar).

Na parte inferior esquerda do menu Start (Iniciar), você encontrará links rápidos para 
configurações de Account (Conta), todas as demais Settings (Configurações) e Power 
(Liga/Desliga), com as opções shut down (desligar), sleep (suspender) e restart (reiniciar).

Os aplicativos que você usa com mais frequência aparecem no topo do menu Start 
(Iniciar).

Os blocos em Start (Iniciar) funcionam como links rápidos para aplicativos. Você pode 
reorganizar, redimensionar, adicionar e remover blocos sempre que quiser. Para 
adicionar um bloco de aplicativo, mantenha o aplicativo pressionado no menu Start 
(Iniciar) e arraste-o e solte-o na área Tiles (Blocos). Para maiores informações, consulte 
Organize your apps (Organize seus aplicativos) em http://windows.microsoft.com.

Usando a Central de Ações
Passe o dedo da borda direita da tela para dentro ou toque em Action Center (Central de 
Ações)  na barra de tarefas para abrir a Central de Ações. Exemplos de usos da Central 
de Ações incluem:

 l visualizar notificações

 l ajustar configurações comuns como conexões Wi-Fi ou brilho da tela

 l criar uma conexão sem fio com outros dispositivos

Para maiores informações, consulte Find your notifications (Encontre suas notificações) 
em http://windows.microsoft.com.
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Usando o Centro de Mobilidade do Windows
Mantenha pressionado  e toque em Mobility Center (Centro de Mobilidade). Use o 
Centro de Mobilidade para, por exemplo:

 l visualizar informações do dispositivo

 l ajustar configurações comuns, como brilho da tela, volume e girar a tela

 l gerenciar conexões Wi-Fi e Bluetooth

Usando a Visão de Tarefas e desktops virtuais
A Visão de Tarefas permite a você ocultar rapidamente todas as janelas e exibir a área de 
trabalho, encontrar uma janela aberta e gerenciar janelas em múltiplas "áreas de trabalho 
virtuais".

Passe o dedo da borda esquerda da tela para dentro ou toque em Task View (Visão de 
Tarefas) na barra de tarefas para exibir todas as janelas abertas, acessar quaisquer áreas 
de trabalho virtuais que você tenha definido (para alternar entre elas) e adicionar novas 
áreas de trabalho virtuais, se precisar.
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Definições
Toque em  / Settings (Configurações) para obter acesso a todas as suas configurações.

Configurações de exibição: ajustando a luz de fundo
O T10 tablet vem equipado com uma tela de alto brilho para leitura em ambientes 
externos. Você pode aumentar facilmente o brilho do dispositivo para tornar a tela mais 
legível sob luz solar direta, ou reduzir o brilho para economizar bateria ao trabalhar em 
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ambientes fechados ou pouco iluminados. Você também pode permitir que o dispositivo 
ajuste a luz de fundo automaticamente, conforme as condições de iluminação do 
ambiente.

Para ajustar rapidamente a configuração de luz de fundo:

 1. Passe o dedo da borda direita da tela para dentro ou toque em Action Center  
(Central de Ações) na barra de tarefas para abrir o Action Center.

 2. Toque no ícone de brilho  para ajustar a configuração de brilho da tela. A luz de 
fundo tem ciclos de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% de energia. Toque até atingir o nível de 
luz de fundo mais adequado às suas condições.

Para ajustar manualmente a configuração de luz de fundo:

 1. Toque em / Settings / System / Display (Configurações / Sistema / Tela).

 2. Use o controle deslizante de nível de brilho para ajustar o nível de brilho da tela.

Configurações de exibição: bloqueio de rotação
O T10 tablet vem equipado com sensores de orientação capazes de detectar se seu 
dispositivo está em modo retrato ou paisagem. O sistema operacional pode ajustar a tela 
automaticamente conforme a orientação do seu dispositivo, ou você pode bloquear a 
orientação.

Para ajustar o recurso de orientação automática, passe o dedo da borda direita da tela 
para dentro ou toque em Action Center  (Central de Ações) na barra de tarefas. Em 

seguida, selecione rotation lock  (bloqueio de rotação) para bloquear ou 
desbloquear a rotação.
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Conectando-se e usando redes 
sem fio

Modo Avião

Trabalhando com redes Wi-Fi

Trabalhando com banda larga celular (somente modelos 4G e com rádio de 2,4 GHz 
com espectro de difusão)

Trabalhando com o rádio de 2,4 GHz com espectro de difusão

O T10 tablet tem suporte a conectividade sem fio, permitindo que você se conecte a redes 
sem fio usando o rádio Wi-Fi integrado (às vezes também chamado de LAN sem fio, WLAN 
ou 802.11).

O modelo de T10 tablet 4G também vem com capacidade de dados de banda larga celular 
(também chamada de WAN sem fio, WWAN ou dados celulares).

O modelo de T10 tablet com rádio de 2,4 GHZ e espectro de difusão tem um rádio 
integrado de 2,4 GHz com espectro de difusão.

Esta seção descreve como você pode ficar online com seu T10 tablet usando esses 
recursos de rede sem fio.

Modo Avião
Se você estiver a bordo de um avião ou não precisar das funções sem fio do T10 tablet por 
algum tempo, use o Modo Avião (chave RF na parte traseira do dispositivo) para desligar 
todos os rádios sem fio com recursos de transmissão integrados ao T10 tablet, incluindo 
Bluetooth, Wi-Fi, Celular e GNSS, bem como quaisquer rádios sem fio conectados ao T10 
tablet.

No modo de operação normal (ou seja, com todos os rádios sem fio ligados), a chave RF na 
parte traseira do dispositivo deve estar na posição LIGADO.

4
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Para ligar o Modo Avião (ou seja, para desligar todos os rádios sem fio), mova a chave RF 
na parte traseira do dispositivo para a posição DESLIGADO.

NOTA – Você também pode ligar o Modo Avião a partir do sistema operacional; toque no ícone da 

rede sem fio , no canto inferior direito da tela, e toque em Modo Avião.

NOTA – Não há chave RF no modelo de rádio de 2,4 GHz com espectro de difusão do T10.

Trabalhando com redes Wi-Fi
Usando Wi-Fi, você pode se conectar a uma rede sem fio e navegar na Internet, baixar 
aplicativos, enviar e-mails, acessar serviços online ou acessar outros computadores e 
dispositivos em sua rede.

Antes de poder enviar e receber dados por Wi-Fi, você precisa ligar o Wi-Fi em seu T10 
tablet e conectar-se a uma rede sem fio.

NOTA – Não é possível ligar o Wi-Fi se a chave RF estiver DESLIGADA (apenas para versões 4G e Wi-
Fi do tablet). Consulte Modo Avião, página 42.

Conectando ao Wi-Fi

 1. Toque no ícone de rede Sem Fio  no canto inferior direito da tela.

Uma lista de redes sem fio disponíveis será exibida.

 2. Selecione a rede Wi-Fi à qual deseja se conectar.

 3. Toque em Connect (Conectar). Caso solicitado, insira sua chave de segurança de rede 
(senha de rede) e toque em Next (Avançar).

 4. Caso solicitado, escolha se deseja compartilhar com outros computadores e 
dispositivos na rede. Selecione No (Não) se estiver se conectando a uma rede em um 
lugar público, como um café.
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 5. Para verificar sua conexão, toque em  e selecione Microsoft Edge. Algumas redes 
sem fio podem exigir que você insira uma senha em uma janela do navegador.

Desconectando de uma rede Wi-Fi

 1. Toque no ícone de rede Sem Fio  no canto inferior direito da tela.

 2. Selecione a rede com o status Connected (Conectado) e toque em Disconnect 
(Desconectar).

Esquecendo uma senha Wi-Fi
Caso não queria que seu dispositivo se conecte automaticamente a uma rede Wi-Fi salva, 
você pode esquecer a rede.

Para esquecer uma rede sem fio de maneira que ela não apareça mais em sua lista de 
redes:

 1. Toque em  / Settings (Configurações).

 2. Selecione Network and Internet / Wi-Fi / Manage known networks (Rede e Internet / Wi-
Fi / Gerenciar redes conhecidas).

 3. Toque na rede que você deseja esquecer e, em seguida, toque em Forget (Esquecer).

Verificando o Driver de Wi-Fi
Para verificar se o driver de Wi-Fi Ad-Hoc correto está instalado e selecionado, de modo 
que o tablet possa se conectar a uma estação total de digitalização Trimble SX10:

 1. No tablet T10, mantenha pressionado  e, em seguida, pressione Command 
Prompt (Admin) (Prompt de Comando, Administrador) ou Windows PowerShell 
(Admin) (Windows PowerShell, administrador).
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 2. Na janela Command / PowerShell (Comando / PowerShell), insira o comando netsh 
wlan show drivers e toque em Enter.

 3. Verifique:

 l Se para a versão americana do tablet T10, a versão do driver Intel é 17.15.0.5.

 l Se para a versão internacional do tablet T10, a versão do driver Qualcomm é 
11.0.0.648.

 l Se para ambas as versões, o valor de Hosted network supported status (Status de 
suporte de rede hospedada) é Yes (Sim).

Versão americana - Driver Intel:
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Versão internacional - Driver Qualcomm:

Se o driver exibido para seu dispositivo for diferente e não tiver suporte para rede 
hospedada, o driver Wi-Fi foi atualizado e você terá que revertê-lo ao driver apropriado 
para restaurar a capacidade de Wi-Fi Ad-Hoc e trabalhar com a estação total de 
digitalização SX10. Siga as instruções para sua versão do tablet T10:

 l Para a versão americana - Driver Intel

 l Para a versão internacional - Adaptador de rede sem fio Qualcomm Atheros 
QCA61x4A
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Para a versão americana - Driver Intel

 1. Mantenha pressionado  e selecione Device Manager (Gerenciador de Dispositivos).

 2. Selecione Network Adapters (Adaptadores de Rede), mantenha pressionado Intel Dual 
Band Wireless AC7265 (Intel Banda Dupla Sem Fio AC7265) e toque em Update Driver 
Software (Atualizar Software do Driver).

 3. Toque em Browse my computer for driver software (Procurar software de driver no 
computador).
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 4. Toque em Let me pick from a list of device driver on my computer (Permitir que eu 
escolha em uma lista de drivers disponíveis em meu computador).
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 5. Selecione a versão 17.15.0.5 e toque em Next (Avançar).

O driver será revertido para a versão 17.15.0.5 com suporte a ad-hoc.

Para a versão internacional - Adaptador de rede sem fio Qualcomm Atheros 
QCA61x4A

 1. No tablet T10, mantenha pressionado  e toque em Device Manager (Gerenciador 
de Dispositivos).

 2. Toque em Network Adapters para expandir a lista, mantenha pressionado Qualcomm 
Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter (Adaptador de rede sem fio Qualcomm 
Atheros QCA61x4A) e toque em Update Driver (Atualizar Driver).
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 3. Toque em Browse my computer for driver software (Procurar software de driver no 
computador).

 4. Toque em Let me pick from a list of device driver on my computer (Permitir que eu 
escolha em uma lista de drivers disponíveis em meu computador).
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 5. Na lista, selecione o segundo adaptador e toque em Avançar.

O driver será revertido para a versão com suporte a ad-hoc.
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Trabalhando com banda larga celular (somente 
modelos 4G e com rádio de 2,4 GHz com espectro de 
difusão)
Se seu T10 tablet possuir banda larga celular, você poderá se conectar a uma rede de 
banda larga celular.

Antes de enviar e receber dados via banda larga celular, você precisa inserir um cartão SIM 
(consulte Instalando um cartão SIM, página 27) ligar os dados celulares e configurar a 
conexão.

Conectando-se à banda larga celular

 1. Toque no ícone de rede Sem Fio  no canto inferior direito da tela e toque na opção 
Cellular (Celular) para ligá-la. Em seguida, mantenha a opção pressionada e toque em 
Go to Settings (Ir para Configurações). (Ou então, toque em  / Settings / Network and 
Internet / Cellular (Configurações / Rede e Internet / Celular).

 2. Em Cellular (Celular), selecione o nome da sua operadora (por exemplo, AT&T).

 3. Se quiser se conectar a essa rede sempre que ela estiver ao alcance, selecione 
Connect automatically (Conectar automaticamente).

 4. O Windows alternará automaticamente entre Wi-Fi e banda larga celular, conforme a 
necessidade. Pode haver cobranças adicionais se você permitir o roaming.

 5. Toque em Connect (Conectar).

Para maiores informações, consulte o tópico de ajuda em Configurações de celular no 
Windows 10 no site de suporte do Windows 10, em www.microsoft.com.

Localizando o número IMEI do dispositivo
O número IMEI é um número exclusivo de 15 dígitos que identifica o módulo celular 
instalado em seu dispositivo. Sua operadora de banda larga celular pode precisar do 
número IMEI do seu dispositivo para registrar o dispositivo na rede e ativar seu plano de 
dados de banda larga celular.

Se seu T10 tablet for compatível com banda larga celular, o número IMEI estará impresso 
na etiqueta de número de série abaixo da bateria.

Ou então, para verificar o número IMEI no sistema operacional:

 1. Toque em Settings / Network and Internet / Cellular (Configurações / Rede e Internet / 
Celular).
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 2. Selecione o ícone do módulo Celular e selecione Advanced options (Opções 
avançadas).

As propriedades do módulo de celular (incluindo o IMEI) são exibidas na seção 
Properties (Propriedades).

 3. Para copiar o número IMEI para a área de transferência, selecione Copy (Copiar) e cole 
o texto no aplicativo desejado (por exemplo, no Bloco de Notas ou no cliente de e-mail) 
usando o comando Paste (Colar) ou o atalho de teclado Ctrl+V.

Se você não encontrar o número IMEI do dispositivo, entre em contato com o seu 
revendedor.

Trabalhando com o rádio de 2,4 GHz com espectro de 
difusão
Se seu modelo de tablet T10 tiver um rádio de 2,4 GHZ com espectro de difusão integrado, 
o módulo de rádio e a antena estarão localizados na parte superior direita, no verso do 
tablet.

Conecte a antena com firmeza usando o conector de antena e aparafusando-a 
corretamente.

Para configurar o rádio, use o software Trimble Access. Consulte a documentação de 
usuário do software Trimble Access aqui 
http://apps.trimbleaccess.com/help/pt/TrimbleAccess.
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Trabalhando com GNSS
Usando o aplicativo Trimble GNSS Setup

Usando o aplicativo uBlox uCenter

O tablet tem um módulo receptor de GNSS (Global Navigation Satellite System) integrado e 
inclui o aplicativo Trimble GNSS Setup.

Usando o aplicativo Trimble GNSS Setup
O tablet tem um receptor interno GNSS. Use o aplicativo GNSS Setup que vem pré-
instalado no tablet para configurar o receptor GNSS.

O receptor GNSS tem suporte às seguintes constelações de GNSS:

 l GPS L1 C/A

 l GLONASS

 l BeiDou

 l QZSS

SBAS também é suportado (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN), com precisão típica de 2-5 
metros.

O módulo GNSS integrado também suporta constelação dupla:

 l GPS+GLONASS, ou

 l GPS+Beidou

NOTA – Você não pode usar GLONASS e BeiDou ao mesmo tempo.

Usando o aplicativo uBlox uCenter
O aplicativo uBlox uCenter permite uma configuração mais detalhada do receptor GNSS. 
Caso necessário, você pode baixá-lo do site da uBlox.
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Conectando-se a acessórios e 
outros dispositivos

Usando o encaixe de escritório

Usando o teclado

Montando o tablet em um poste

Conectando-se a acessórios USB

Conectando-se a acessórios Bluetooth

Você pode conectar monitores, acessórios e outros dispositivos diretamente ao seu T10 
tablet usando USB ou Bluetooth. Alguns acessórios personalizados podem se conectar ao 
dispositivo através do conector de encaixe proprietário.

Usando o encaixe de escritório
Um encaixe de escritório opcional está disponível para o 
tablet T10, para encaixe, carregamento e conexão com 
diversos periféricos USB, incluindo teclado e mouse. O 
encaixe de escritório é composto por uma porta de 
entrada CC para o adaptador CA-CC, uma porta HDMI, 
uma porta Ethernet e quatro portas USB.

Ao usar o encaixe de escritório:

 l Certifique-se de que o tablet T10 esteja encaixado com 
firmeza no encaixe de escritório.

 l Para que as portas Ethernet e USB funcionem, o encaixe de escritório precisa ser 
alimentado pelo adaptador CA-CC.

 l Você pode carregar a bateria no tablet T10 conectando o adaptador CA-CC 
diretamente à porta de entrada CC no tablet T10 ou através da porta de entrada CC no 
encaixe de escritório enquanto o tablet T10 estiver encaixado.

6
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Para usar o encaixe de escritório com o T10 tablet:

 1. Conecte a extremidade CA do cabo de força do encaixe de escritório a uma tomada 
elétrica ou régua de energia e a outra extremidade à porta de alimentação do encaixe 
de escritório.

 2. Se você quiser usar uma conexão de rede com fio, conecte um cabo de rede à porta 
Ethernet no encaixe de escritório.

 3. Conecte seus periféricos de computador às portas USB no encaixe de escritório.

 4. Conecte um cabo entre o monitor e a porta HDMI no encaixe de escritório. Se o cabo 
do monitor não tiver um conector HDMI, você terá que adquirir outro cabo ou um 
adaptador.

 5. Remova a tampa do conector de encaixe na parte inferior do tablet T10. Guarde a 
tampa em um local seguro para poder usá-la novamente quando remover o tablet do 
encaixe de escritório.

 6. Conecte o T10 tablet ao encaixe de escritório colocando-o no encaixe de escritório. 
Certifique-se de que os pinos dos conectores de encaixe no encaixe de escritório 
estejam alinhados corretamente ao conector de encaixe no T10 tablet.

Usando o teclado
Um acessório opcional para o tablet T10, o teclado 
completo destacável com trackpad pode ser conectado ao 
tablet e usado no lugar do teclado virtual.

Para usar o teclado com o T10 tablet, remova a tampa do 
conector de encaixe na parte inferior do tablet T10 e 
encaixe o tablet com firmeza no teclado. Certifique-se de 
que os pinos dos conectores de encaixe no teclado 
estejam alinhados corretamente ao conector de encaixe 
no tablet.

Montando o tablet em um poste
 1. Conecte o grampo do poste ao poste.

 2. Conecte a base ao grampo do poste usando o conector de desconexão rápida.

 3. Desbloqueie os braços superiores da base usando o controle deslizante na parte 
traseira e levante os braços para a posição superior.

 4. Insira o tablet na base, começando pela parte inferior e conduzindo-o para dentro das 
duas guias e do conector de encaixe no meio.
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 5. Quando o tablet estiver encaixado corretamente na base, empurre os dois braços 
para baixo até ouvir um "clique", indicando que o encaixe está seguro.

Conectando-se a acessórios USB
O T10 tablet tem uma porta USB para a conexão de dispositivos USB como pen drive, 
scanner, impressora, teclado ou mouse.

Outros tipos de dispositivos USB podem exigir drivers.

Para conectar um dispositivo USB, abra a tampa da porta no lado esquerdo do T10 tablet 
e conecte o cabo do dispositivo na porta USB.

Conectando-se a acessórios Bluetooth
O T10 tablet tem tecnologia Bluetooth integrada. Trata-se de uma tecnologia de 
comunicação sem fio, de curta distância, que permite transferência de dados e 
comunicação sem fio entre dispositivos a até 10 metros (30 pés) de distância.

Use a bandeja de sistema do Windows, o Windows Mobility Center ou o Action Center 
(Central de Ações) para configurar as conexões sem fio do Bluetooth. Siga as instruções e 
opções do aplicativo de Bluetooth.

SUGESTÃO – Para economizar bateria, desligue o Bluetooth quando não o estiver usando. 
O Bluetooth é desligado quando o dispositivo é colocado em Modo Avião.

Para poder transferir dados e fazer a comunicação entre seu T10 tablet e outro dispositivo 
compatível com Bluetooth, você deve parear o T10 tablet e o dispositivo.

Para parear e conectar o T10 tablet a um dispositivo Bluetooth:

 1. Ligue o dispositivo Bluetooth e deixe-o disponível para ser encontrado. Para saber 
como fazer isso, consulte a documentação de seu dispositivo Bluetooth ou acesse o 
site do fabricante.

 2. Toque em  / Settings / Devices / Bluetooth (Configurações / Dispositivos / Bluetooth), 
ou use o Action Center ou o Mobility Center para acessar as configurações do 
Bluetooth.

 3. Certifique-se de que o controle deslizante esteja na posição On (Ligado) e aguarde 
enquanto o T10 tablet procura por dispositivos Bluetooth.

 4. Na lista de dispositivos Bluetooth, selecione o dispositivo que deseja parear com seu 
T10 tablet e toque em Pair (Parear).

 5. Siga as instruções na tela para concluir o pareamento de seu dispositivo.
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 6. Se o outro dispositivo exigir uma senha (às vezes chamada de código de pareamento), 
ela lhe será solicitada. Caso não saiba a senha, verifique as informações que 
acompanham seu dispositivo ou o site do fabricante.
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Usando a câmera
Tirando fotos e gravando vídeos

Alterando as configurações da câmera

Permitir que o aplicativo Camera acesse sua localização para inserir geo-tags em suas 
fotos

Visualizando fotos e vídeos

O T10 tablet vem equipado com uma câmera de 5 MP.

Tirando fotos e gravando vídeos
Por padrão, o aplicativo Camera está pronto para tirar fotos, mas é possível alternar 
facilmente entre os modos de foto e vídeo.

Para tirar uma foto ou gravar um vídeo:

 1. Toque em / Camera.

 2. Toque no botão de Câmera na tela para tirar uma foto, ou toque no botão de Vídeo 
para mudar para o modo de vídeo e pressione o botão novamente para começar a 
gravar.

Sua foto ou vídeo mais recente aparece como uma miniatura no canto inferior direito da 
janela. Você pode tocar nela para acessar a biblioteca Pictures (Imagens). Consulte 
Visualizando fotos e vídeos, página 61 para maiores informações.

Alterando as configurações da câmera
Toque em  / Camera (Câmera) para abrir o aplicativo Câmera. Para alterar as 
configurações, siga um destes procedimentos, conforme a necessidade:

 l Para ajustar manualmente o brilho ou a exposição (Compensação de exposição), 
toque na pequena seta na parte superior central da janela (próximo ao ícone do 
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Relógio) e toque no ícone +/-. Um controle deslizante manual aparecerá no lado direito 
da janela, ao redor do botão da Câmera. Mova o controle deslizante para cima para 
clarear suas fotos e vídeos, ou para baixo para escurecê-los.

 l Para definir o foco como automático (padrão) ou manual, toque na pequena seta na 
parte superior central da janela (próximo ao ícone do Relógio) e toque no ícone de 
Foco. Um controle deslizante manual aparecerá no lado direito da janela, ao redor do 
botão da Câmera. Mova o controle deslizante para cima ou para baixo para ajustar o 
foco, conforme a necessidade.

 l Para definir um atraso, toque no ícone do Relógio na parte superior central da janela. 
O temporizador permite que você tire fotos com um atraso de 2, 5 ou 10 segundos. 
Para selecionar o atraso necessário, toque no ícone do Relógio até que o número de 
segundos de atraso que você deseja seja exibido (mostrado como um pequeno 
número próximo ao ícone do Relógio). Quando um atraso é definido, sempre que você 
tirar uma foto, o aplicativo Camera exibirá um temporizador no meio da janela para 
indicar quando a foto será capturada.

 l Toque em  no canto superior direito da janela para acessar mais configurações, 
como:

 l o que acontece quando você pressiona e segura o botão da câmera.

 l a taxa de proporção da foto.

 l a grade de enquadramento.

 l configurações de gravação de vídeo, como quadros por segundo ou redução de 
cintilação.

 l onde as fotos e vídeos serão salvas. Por padrão, suas fotos e vídeos são salvas em 
Pictures / Camera Roll (Imagens / Rolo da Câmera).

 l informações de localização. Consulte Permitir que o aplicativo Camera acesse sua 
localização para inserir geo-tags em suas fotos, página 60 para maiores 
informações.

Para ocultar as configurações do aplicativo Camera, toque em qualquer lugar da janela 
longe do painel Settings (Configurações).

Permitir que o aplicativo Camera acesse sua 
localização para inserir geo-tags em suas fotos
 1. Toque em  / Camera (Câmera) para abrir o aplicativo Câmera.

 2. Toque em  no canto superior direito da tela.
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 3. Em Related settings (Configurações relacionadas), toque em Choose whether camera 
can use location info (Escolher se a câmera pode usar informações de localização).

 4. Toque em Sim para confirmar que você deseja alternar aplicativos.

 5. Na tela Settings (Configurações), certifique-se de que Location (Localização) esteja 
selecionada.

 6. Em Location (Localização), se o dispositivo indicar Location for this device is off (A 
localização deste dispositivo está desativada), toque em Change (Alterar) e toque na 
chave Location for this device (Localização deste dispositivo) para colocá-la na posição 
On (Ligada).

 7. Role a tela para baixo até Choose apps that can use your precise location (Escolher 
aplicativos que podem usar sua localização precisa) e toque na chave Camera para 
colocá-la na posição On (Ligada).

 8. Feche o aplicativo Settings (Configurações) para voltar ao aplicativo Camera.

Visualizando fotos e vídeos
Por padrão, suas fotos e vídeos são salvas em Pictures / Camera Roll (Imagens / Rolo da 
Câmera) no T10 tablet.

Há várias maneiras de visualizar e trabalhar com suas fotos e vídeos:

 l No aplicativo Camera, toque na miniatura da última foto ou vídeo que você capturou; 
essa miniatura aparece no canto inferior direito da janela. A foto/vídeo será aberta em 
uma nova janela. Use as setas para navegar pela coleção.

Nessa janela, você também pode acessar rapidamente sua biblioteca Pictures 
(Imagens): toque em View All photos (Ver todas as fotos), no canto superior esquerdo 
da janela.

 l Abra o File Explorer (Explorador de Arquivos), acesse sua biblioteca Pictures (Imagens) 
e abra o Camera roll (Rolo da câmera) ou a pasta na qual você salvou fotos/vídeos.

 l Use o aplicativo OneDrive.
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Usando os aplicativos pré-
instalados

Aplicativos da Microsoft incluídos

Obtendo mais aplicativos

O T10 tablet vem com uma coleção útil e variada de software instalada. Este capítulo 
descreve os aplicativos pré-instalados mais importantes que você deveria conhecer, e 
apresenta um resumo sobre como você pode utilizá-los.

Aplicativos da Microsoft incluídos
Alguns dos aplicativos úteis que vêm incluídos em seu T10 tablet e que se baseiam no 
sistema operacional Windows 10 Pro são:

 l OneNote: Você pode usar o aplicativo OneNote para fazer anotações e armazená-las 
na nuvem. Para maiores informações, consulte www.onenote.com.

 l Email: O Email organiza automaticamente sua caixa de entrada. Você pode adicionar 
várias contas e acessar todas elas usando apenas esse aplicativo.

 l Calendar: Use o Calendar para gerenciar sua agenda.

 l People: O aplicativo People reúne todos os seus contatos em um só local. Veja 
rapidamente o endereço de e-mail, o número do telefone, o site e outras informações 
sobre o contato.

 l Microsoft Edge: O Microsoft Edge oferece a você acesso rápido e fluido à Internet. Abra 
páginas no modo de leitura, salve-as em sua lista de leitura ou faça anotações 
diretamente na página usando o recurso de tinta. Consulte Conheça o Microsoft Edge 
no site www.microsoft.com para maiores detalhes.

 l Camera: O aplicativo Camera permite que você tire fotos comuns ou em disparo 
contínuo, e ainda grava vídeos. Consulte Usando a câmera, página 59 para maiores 
informações.
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 l Weather: O aplicativo Weather oferece previsões do tempo por hora, dia e período de 
dez dias, além de apresentar informações históricas e tendências anuais do clima.

Obtendo mais aplicativos
Você pode instalar mais aplicativos e programas a partir da Windows Store, de sites ou de 
um CD ou DVD. Para saber mais, consulte Como instalar programas no Windows 10 no site 
https://support.microsoft.com.

Para encontrar aplicativos para o seu T10 tablet, acesse a Microsoft Store em 
www.microsoftstore.com.
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Solucionando problemas, 
baixando atualizações e 
fazendo reparos

Solução de problemas

Atualizações de software e sistema operacional

Reparando seu dispositivo

Solução de problemas
Esta seção contém respostas para algumas perguntas mais comuns de solução de 
problemas. Se você tiver problemas no uso do T10 tablet, tente seguir estas dicas de 
solução de problemas para detectar e solucionar o problema. Se os problemas 
persistirem, entre em contato com seu distribuidor local para obter ajuda.

Para obter mais ajuda e suporte com o sistema operacional 
Windows 10 Pro
Para recursos abrangentes de suporte online, tutoriais, artigos de solução de problemas e 
downloads relacionados para o sistema operacional Windows 10 Pro, acesse as páginas 
de suporte online da Microsoft para o sistema operacional Windows 10.
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Problemas de desempenho

O dispositivo apresenta lentidão

 l Talvez atualizações do sistema operacional estejam sendo instaladas.

O Windows 10 Pro pode ter baixado automaticamente atualizações de software ou do 
sistema operacional, e as está instalando em segundo plano. Enquanto as atualizações 
estiverem sendo instaladas, o desempenho do sistema pode ser reduzido, ou a 
velocidade de conexão sem fio pode ser inferior à normal.

 l Talvez você tenha muitos aplicativos em execução em segundo plano.

Alguns programas iniciam e operam automaticamente em segundo plano. Você pode 
desativar esses programas na inicialização para aprimorar o tempo de inicialização do 
Windows e o desempenho geral do sistema.

 l Você pode ter malware ou vírus.

Um vírus ou outro software malicioso pode fazer com que seu dispositivo opere com 
lentidão. Verifique se seu dispositivo tem vírus usando o Windows Defender, incluído 
no Windows 10, ou consulte a documentação de seu software antivírus de terceiros.

 l Verifique a velocidade de sua rede sem fio.

Se os aplicativos que você está usando se conectarem à Internet, uma conexão de 
rede ruim pode fazer com que eles operem lentamente. Para informações detalhadas 
sobre como verificar sua rede, consulte Baixa velocidade de Wi-Fi, página 66.

 l Verifique se você tem pouco espaço em disco.

Talvez você possa melhorar o desempenho se liberar algum espaço em disco no 
dispositivo. O recurso Disk Cleanup (Limpeza de disco) pode apagar arquivos 
temporários e do sistema, esvaziar a lixeira e remover aplicativos e dados dos quais 
você não precisa mais.

 l Seu dispositivo pode ter superaquecido.

Se você estiver usando um dispositivo em um ambiente quente e/ou estiver fazendo 
uso intensivo do processador ou da memória, seu dispositivo pode ficar muito quente. 
Mova o dispositivo para um local mais fresco, aguarde cinco minutos e veja se ele 
opera mais rapidamente.
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Problemas de conectividade sem fio

Baixa velocidade de Wi-Fi

 l Sua rede está lenta para todos os dispositivos.

Primeiro, verifique se sua rede está lenta em outro dispositivo. Você consegue 
conectar à sua rede sem fio e navegar na Web com velocidades normais em outro PC, 
tablet ou smartphone? Experimente realizar um Teste de Velocidade de Rede para 
certificar-se de que sua conexão com a Internet esteja funcionando normalmente.

 l Seu sinal de Wi-Fi está fraco.

Verifique o ícone da rede Sem Fio na barra de tarefas. O ícone  mostra a 
intensidade atual do sinal. Se o ícone estiver parcialmente apagado, aproxime o 
dispositivo de seu roteador sem fio e verifique se o sinal ficou mais forte. Se o roteador 
estiver transmitindo em duas frequências, 2,4 GHz e 5 GHz, tente conectar a uma 
frequência diferente. Em geral, redes operando na frequência de 5 GHz serão mais 
rápidas e menos suscetíveis a interferência, mas terão alcance menor do que uma 
rede de 2,4 GHz.

O Wi-Fi não conectado

 l Não há conectividade Wi-Fi.

Certifique-se de que o tablet não esteja em Modo Avião:

 l a chave RF na parte traseira do dispositivo precisa estar na posição LIGADO.

 l O Modo Avião precisa estar DESLIGADO no sistema operacional.

Consulte Modo Avião, página 42.

Problemas de alimentação e bateria

A bateria não carrega

 l A bateria está superaquecida ou fria demais.

A bateria carrega entre 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se você vem usando ou 
armazenando a bateria e/ou o dispositivo em um ambiente muito quente ou frio, a 
bateria pode estar fora da faixa de temperatura segura para o carregamento. Os 
sensores da bateria impedem a bateria de ser carregada até que a temperatura volte 
ao nível normal.
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 l A bateria não foi instalada corretamente.

Se a bateria não estiver instalada corretamente no dispositivo ou no carregador de 
bateria, a falta de conexão apropriada impedirá seu carregamento.

 l Os terminais da bateria estão sujos ou corroídos.

Se os terminais da bateria estiverem sujos ou corroídos, a falta de conexão apropriada 
impedirá o carregamento da bateria.

O dispositivo não inicia

 l A bateria não tem carga suficiente para ativar o dispositivo:

Verifique a carga da bateria; consulte Verificando a carga da bateria, página 30. Se a 
carga da bateria estiver baixa, conecte o dispositivo a uma fonte de energia externa, ou 
troque a bateria por uma bateria carregada, e tente novamente.

 l A bateria não foi instalada corretamente.

O dispositivo pode não receber energia da bateria se a bateria não tiver sido instalada 
corretamente. Remova a bateria e reencaixe-a, pressionando-a para baixo nos dois 
cantos até ouvir um clique. Consulte Instalando e removendo as baterias, página 26.

O dispositivo desliga subitamente durante o uso

 l Certifique-se de não pressionar acidentalmente a tecla Power.

A tecla Power está localizada na parte inferior esquerda frontal do dispositivo. 
Certifique-se de que, ao segurar o dispositivo, você não pressione acidentalmente a 
tecla Power, colocando a unidade em suspensão.

 l O dispositivo pode ter ficado sem energia e entrado em modo crítico de suspensão.

Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o dispositivo entrará automaticamente 
em modo de hibernação para evitar a perda de dados. Se a carga da bateria estiver 
muito baixa, conecte o dispositivo a uma fonte de energia externa, ou troque a bateria 
por uma bateria carregada.

Caso fique constantemente sem bateria ao trabalhar em campo, considere a 
possibilidade de levar uma bateria reserva com você. O dispositivo tem suporte à troca 
de bateria com hot-swap, ou seja, ele continua operando por até dois minutos 
enquanto você troca uma bateria pela outra.
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O dispositivo desliga durante a troca da bateria com hot-swap

 l A bateria de hot-swap não tem carga suficiente.

A bateria reserva de hot-swap permite que você troque a bateria principal do 
dispositivo por outra carregada sem ter que desligar o dispositivo. Para funcionar 
corretamente, a bateria de hot-swap precisa de pelo menos 90 minutos de carga. Se 
você tentar várias trocas com hot-swap sem recarregar a bateria reserva, seu 
dispositivo pode desligar quando a bateria for removida.

Reiniciando ou redefinindo o sistema operacional
Se seu dispositivo parar de responder e você não conseguir resolver o problema, será 
necessário reiniciá-lo ou redefini-lo.

Para instruções detalhadas sobre as opções de recuperação no Windows 10, consulte as 
páginas de suporte da Microsoft sobre as opções de recuperação do Windows 10 em 
www.support.microsoft.com.

Reiniciando seu dispositivo (que parou de responder)

Se o dispositivo não estiver mais respondendo à tela sensível ao toque ou às entradas no 
teclado, será necessário forçar a reinicialização, removendo a alimentação do sistema.

NOTA – Reinicie o sistema mantendo pressionada a tecla Power; esse procedimento remove a 
alimentação da CPU. Quaisquer arquivos e configurações que não tenham sido salvos serão 
perdidos.

Para forçar a reinicialização do dispositivo, mantenha pressionada a tecla Power até que o 
dispositivo desligue (~10 segundos). Em seguida, reinicie-o pressionando a tecla Power.

Redefinindo seu dispositivo

Se a reinicialização do dispositivo não resolver o problema, talvez redefini-lo funcione. A 
redefinição permite que você escolha entre manter seus arquivos ou removê-los; em 
seguida, o sistema operacional é reinstalado.

Para redefinir seu dispositivo:

 1. Toque em / Settings / Update & security / Recovery (Configurações / Atualização e 
segurança / Recuperação).

 2. Selecione Get started (Começar agora) e siga as instruções na tela para redefinir o 
dispositivo.
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 3. No menu de redefinição, selecione uma das opções abaixo:

 l Manter meus arquivos.

 l Reinstala o Windows 10 e mantém seus arquivos pessoais.

 l Remove aplicativos e drivers que você tenha instalado.

 l Remove alterações que você realizou nas configurações.

 l Remove aplicativos que seu revendedor ou distribuidor tenha instalado.

 l Remover tudo.

 l Reinstala o Windows 10 e remove todos os seus arquivos pessoais.

 l Remove aplicativos e drivers que você tenha instalado.

 l Remove alterações que você realizou nas configurações.

 l Se você pretende doar, reciclar ou vender seu dispositivo, use esta opção e 
escolha limpar completamente a unidade. Isso pode levar uma hora ou duas, 
mas faz com que seja mais difícil para terceiros recuperarem arquivos que você 
removeu.

Redefinindo seu dispositivo quando o sistema operacional para de responder

Se você quiser restaurar seu dispositivo, mas não conseguir operar a tela sensível ao 
toque ou o sistema operacional não responder às entradas normais, pode ser necessário 
redefinir o dispositivo a partir do Menu de Inicialização.

Para redefinir a partir do Menu de Inicialização:

 1. Conecte um teclado USB externo ao dispositivo.

 2. Pressione a tecla com o logotipo do Windows  para chegar à tela de login. Em 
seguida, mantenha a tecla Shift pressionada e selecione Power / Restart (Ligar/Desligar 
/ Reiniciar) no canto inferior direito da tela.

 3. Quando o dispositivo reiniciar, toque em Troubleshoot / Reset this PC (Solucionar 
problemas / Redefinir este PC).

Caso não consiga chegar à tela de login, use uma unidade de recuperação ou mídia de 
instalação para redefinir o dispositivo.

Atualizações de software e sistema operacional
Periodicamente, atualizações de software e do sistema operacional são disponibilizadas 
para o seu dispositivo.
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Atualizações do Windows 10
O sistema operacional Windows 10 verifica periodicamente se há atualizações disponíveis 
para que você não tenha que verificar manualmente. Quando houver uma atualização 
disponível, ela será baixada e instalada automaticamente, mantendo seu dispositivo 
atualizado com os recursos mais recentes.

A instalação das últimas atualizações pode ajudar a corrigir problemas comuns, mas você 
precisa estar online para baixar as atualizações. Se você tiver dificuldades para se conectar 
e baixar atualizações devido à baixa velocidade de sua rede sem fio, tente usar uma rede 
com fio através do acessório de base de escritório.

Uma vez online, verifique e instale manualmente as últimas atualizações acessando 
Settings / Update & security / Windows Update (Configurações / Atualização e segurança / 
Windows Update) e selecione Check for updates (Verificar se há atualizações). Se o 
Windows Update disser que seu dispositivo está atualizado, você já tem todas as 
atualizações disponíveis no momento.

Para maiores informações sobre atualizações do Windows, consulte as Perguntas 
Frequentes sobre o Windows Update em www.microsoft.com.

Atualizações do driver de Wi-Fi
O driver correto de Wi-Fi Ad-Hoc para uso com a Estação Total de Digitalização Trimble 
SX10 é a versão 17.15.0.5. Para verificar qual versão está instalada e selecionada, e para 
fazer a reversão caso o driver tenha sido atualizado, consulte Verificando o Driver de Wi-Fi, 
página 44.

Downloads e atualizações de software
As versões mais recentes do software, incluindo drivers, atualizações de firmware e 
utilitários de software, estão disponíveis nas páginas de suporte técnico em 
www.trimble.com.

Reparando seu dispositivo
Antes de enviar seu T10 tablet para reparo, verifique a seção Solução de Problemas neste 
guia de usuário. Se você não conseguir resolver a situação com a solução de problemas, 
entre em contato com seu representante local Trimble para obter ajuda.

O reparo do produto deve ser realizado apenas por um provedor de serviços autorizado. 
Qualquer tentativa de desmontagem do produto por um provedor de serviços não 
autorizado anulará a garantia.

Para maiores informações, entre em contato com o revendedor da Trimble local.
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