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Instruções de Segurança
Utilize as seguintes directivas para ajudar a proteger-lhe e ao seu 
computador portátil.

Ao Utilizar Seu Computador Portátil Q1458 / Q1580
   CUIDADO: Não opere seu computador portátil por um 

período de tempo prolongado com a base apoiada directa-
mente no seu corpo. Com operação prolongada, o calor 
pode se acumular na base. O contacto prolongado com a 
pele pode causar disconforto ou queimadura.

 

sempre as instruções de instalação cuidadosamente.

onde os objetos metálicos (tais como chaves de carro) podem 

excessivo resultante pode gerar temperatura extremamente alta e 
pode causar queimaduras na sua pele.

adaptador AC e que esse cabo não esteja localizado onde possa 
ser tropeçado ou pisado.

bateria, coloque o adaptador AC em uma área ventilada, sobre a 
mesa ou sobre o chão. Não cubra o adaptador AC com papéis ou 
outros items que possam prevenir a ventilação. Também, não uti-
lize o adaptador AC enquanto ele estiver dentro de uma maleta.

Fazendo isso pode causar curto-circuito e pode resultar em incên-
dio ou choque eléctrico.

-
das pelo fabricante do seu computador portátil. Utilização de out-
ros tipos de bateria ou adaptador AC podem aumentar o risco de 

incêndio ou explosão.
-

plosão.
-

mendada pelo fabricante.
-

cante.

corresponda com a da fonte de energia disponível.
- 115 V/60 Hz na maioria dos países da América do Norte e do Sul 

e alguns países do Extremo Oriente tais como Coréia do Sul e 
Taiwan.

- 100 V/50 Hz no leste do Japão e 100 V/60Hz no Oeste do Japão.
- 230 V/50 Hz na maioria da Europa, no Oriente Médio, e no Ex-

tremo Oriente.
 Se oc  utilizar um o de extensão com seu adaptador AC, certi-

ue-se de ue a taxa de ampére total de todos os dispositi os co-
nectados no o de extensão não ultrapassem sua capacidade total.

sistema primeiro, desconecte o adaptador AC da tomada eléctrica, 
em seguida remova a bateria.

-

deste produto durante uma tempestade.

para disposição de baterias.

uma superfície nivelada.
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Você pode colocar seu computador portátil através de uma má-
quina de segurança de raios-X, mas nunca coloque seu computa-
dor portátil através de um detector de metal.  Se você tiver seu 

bateria carregada pronta em caso de lhe ser solicitado de ligar seu 
computador portátil.
Ao viajar com o disco rígido removido do seu computador portátil, 
embrulhe o disco em um material insulado, tal como um pano ou 
papel. Se você tiver o disco examinado a mão, pode lhe ser solic-
itado de instalar o disco dentro do seu computador portátil. Você 
pode ter o disco rígido examinado através de uma máquina de raio-
X, mas nunca coloque o disco através de um detector de metal.

-
to de armazenamento superior onde pode se deslocar ao redor. 
Não deixe cair seu computador portátil e não submeta-o a outros 
choques mecânicos.

-
gos ambientais tais como sujeira, poeira, comida, líquidos, tem-
peraturas extremas, e exposição directa à luz solar.
Ao mover seu computador portátil em ambientes onde há uma dife-
rença substancial de temperatura ou nível de umidade, condensa-
ção pode se formar sobre ou dentro do seu computador portátil. 

-
ente para a umidade se evaporar antes de continuar a utilização.

AVISO: Ao levar seu computador portátil de um ambiente frio para um 
uente ou vice versa, permita ue seu computador portátil ten a tempo 

su ciente para adaptar ao novo ambiente sem ligar a energia.

no seu conector ou no seu laço, e não no próprio fio de energia. 
Ao puxar o conector, certifique-se de que ele está puxado para for 

a uniformemente para não dobrar seus pins de ligação. Também, 
antes de conectar o fio de energia, certifique-se de que ambos os 
conectores estejam corretamente orientados e alinhados.

-
ro, desconecte-o de sua fonte de energia, e remova a bateria.

-
ponente, segure-o pela margem e não nos pins de ligação (tal 
como módulo de memória).

 Ao utilizar seus equipamentos de telefone, as instruções de se-
gurança devem ser sempre seguidas para prevenir incêndio, 
choque elétrico ou feridas, estas instruções incluem:

de uma banheira, bacias de lavagem, pias de cozinha/lavan-
deria, porôes molhados ou piscinas.

-
trica porque o relâmpago pode causar choques eléctricos.

da área de escape.
 

AVISO: Anulação de Garantia
* Se a bateria não for apropriadamente manejada, poderá haver 

a mesma bateria ou uma compatível.
* Descarte baterias gastas de acordo com as instruções dadas 

pelo fabricante.
* Esteja ciente de que a uti l ização de discos rachados, 

unidade óptica e corromper dados no disco. Tais discos podem 
quebrar durante operaç ao da unidade a alta velocidade, neste 
caso, a garantia do seu produto poderá ser anulada.
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Avisos Regulatórios
Aviso da Comissão de Comunicações Federais

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com 
os limites para dispositivos digitais de Classe B, relativos ao Parte 
15 das normas da FCC. Estes limites foram criados para fornecer 
uma protecção razoável contra interferências nocivas em instala-
ções residenciais.

podem anular a autoridade do usuário de operar este equipa-
mento. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de 
frequência de rádio. Se este equipamento não for instalado e uti-
lizado de acordo com as instruções do fabricante, poderá provocar 
interferências em comunicações de rádio e televisão. Contudo, 
não existem garantias de que não ocorrerão interferências numa 
determinada instalação. Caso este equipamento cause interfer-
ências nocivas à recepção de rádio e televisão, o que pode ser 
determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é 
encorajado a corrigir as interferências através de uma ou mais das 
medidas que se seguem:

Reoriente ou coloque num outro local a antena de recepção.

do circuito a que o receptor está ligado.

TV para obter ajuda.

ser blindados.
 Para cabos conectados a cartões PCMCIA, veja o manual 

de opção ou instruções de instalação.

Comissão de Comunicações Federais (FCC)
Aviso da PARTE 68
Este equipamento cumpre com a Parte 68 das Regras FCC. No 
fundo do computador há uma etiqueta que contém, entre outras in-
formações, o Número de Registro FCC e Número de Equivalência 
do Tocador (REN) para este equipamento. Você deve, ao ser solic-
itado, fornecer esta informação para sua companhia de telefone.
Número de Registro da Parte 68 FCC: 6CTTAI - 25876 - FB - E
REN: 0.8B

O REN é útil para determinar a quantidade de dispositivos que 
você pode conectar ao seu telefone e ainda há aqueles dispositi-
vos que tocam quando seu número é chamado. Na maioria, mas 
não em todas as áreas, a soma do REN de todos os dispositivos 
não deverá exceder de cinco (5.0). Para certificar-se do número de 
dispositivos que você pode conectar na sua linha, como determi-
nado pelo REN, você deve chamar a sua compainha de telefone 
para determinar o REN máximo para a sua área de chamada.

Se seu MODEM causa dano na rede de telefone, a Compainha de 
Telefone local poderá descontinuar o seu serviço temporariamente. 
Se possível, eles lhe notificarão previamente. Contudo, se aviso 
prévio não for prático, você será notificado o mais breve possível. 
Você será informado sobre o seu direito de arquivar uma reclama-
ção com o FCC.

Sua compainha de telefone poderá fazer mudanças nas suas in-
stalações, equipamento, operações, ou procedimentos que pode-
riam afectar o funcionamento apropriado para o seu equipamento. 
Se eles fizerem, você será notificado previamente para dar-lhe a 
oportunidade de manter um serviço de telefone ininterrupto.
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Aviso CE (União Européia)

Este símbolo  indica que este computador portátil Q1458 / Q1580 
cumpre com a Directiva EMC e a Directiva de Baixa Voltagem da 
União Européia. Este símbolo também indica qe W451U satisfaz os 
seguintes padrões técnicos:

de Rádio de Equipamento com Tecnologia de Informação”.
-

acterísticas de imunidade - Limites e métodos de medida.”

harmônica (Equipamento entra a corrente de até e incluindo 16 A 
por fase).”

-
gem e piscagem nos sistemas de fornecimento de energia de 
baixa voltagem para equipamentos com taxa de corrente de até 
e incluindo 16 A.”

-
formação.”

  NOTA: Requisitos de emissões EN 55022 fornecem duas 

Classe A governa a utilização comercial
Classe B governa a utilização residencial

Aviso BSMI (Somente em Taiwan)
-

critório de Padrões, Metodologia e Inspeção (BSMI) equipamento 
com tecnologia de informação (ITE) Classe B.

O símbolo acima deve ser anexado ao produto indicando 
conformidade com o padrão BSMI.

Aviso CCC (Somente China) 

Em sistemas de Classe A, o aviso seguinte aparecerá próximo da 
etiqueta de regulação:

Advertência: Este é um producto de Classe A. Em um ambiente 
doméstico, este producto pode causar interferência de rádio, neste 
caso os utilizadores deverão tomar medidas adequadas.

Cuidado: 
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Prefácio
Congratulações pela sua compra de um computador portátil! 
Seu novo computador portátil apresenta as características mais 
inovativas na tecnologia de computação portátil. Ele combina 

lhe um computador personal que é compacto, poderoso, e fácil 
de usar. Designado para uma faixa extensa de aplicações de 
produtividade geral, comercial, e pessoal, este computador portátil 
é uma escolha ideal para utilização no escritório, no lar, e na 
estrada.

Este Manual contém toda a informação necessária para instalar 
e utilizar seu computador portátil. Ele descreve todas as suas 
características de uma maneira completa e fácil de ler.
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Capítulo 1 Operações Básicas
Este capítulo lhe mostrará como operar seu computador portátil 
Q1458 / Q1580, incluindo conexão ao seu adaptador AC, ligação/
desligação do computador, utilização da consola sensível ao 
tacto, teclado, teclas de acesso rápido, bateria, e assim por 
diante. Se você não sabe muito a respeito de computadores e 
sistema operacional, este capítulo lhe guiará através de algumas 
características excitantes novas.
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1.1  Utilização do Pacote de Bateria

O computador portátil Q1458 / Q1580 é designado para operar 
com uma das seguintes fontes de energia:

Energia AC
 (utilização de adaptador AC ligado a uma tomada eléctrica)

Pacote de bateria de Lítio-Íon (Li-Ion)

Você deve utilizar o adaptador AC sempre que possível; utilize 
o pacote de bateria somente quando a energia AC estiver 
indisponível. O pacote de bateria recarregável Li-Ion lhe permite 
operar seu computador portátil sem uma fonte de energia externa. 
Quando você utiliza o adaptador AC para ligar seu computador 
portátil a uma tomada eléctrica, a bateria interna começará 
a recarregar. Enquanto a bateria estiver carregando, o ícone 
Carregamento de Bateria no painél indicador estará aceso. Uma 
vez que a bateria esteja completamente carregada, o ícone 
Carregamento de Bateria se desligará. Tempo de carregamento 
rápido é de 2.5 horas para a bateria de Lítio-Íon (Li-Ion) quando 
o computador estiver desligado, enquanto que o tempo de 

aumentar a utilização de energia do seu computador.

energia.

que sua bateria se carregue completamente antes de utilizá-la (i.é, 
antes de desconectar a energia AC). Calibração de bateria antes 
da utilização também é altamente recomendada.

-
dor de energia, do contrário poderá ocorrer incêndio ou explosão.

Substituição de Bateria
A bateria se enfraquecerá gradualmente com o passar do tempo. 
Recomendamos que você substitua sua bateria quando você notar 

Para mudar o pacote de bateria, siga os passos abaixo:
1. Desligue o computador.
2. Feche a tampa e vire o computador.

Deslize a tranca da bateria lateral (1) para a esquerda. Continue 
a segurá-la até que a bateria seja removida.

apropriadamente orientada antes de inseri-lo dentro do 
compartimento de bateria.

Nota: A bateria não pode ser carregada a 100% quando a bateria 
remanescente for menos de 95%. Ela é baseada no conselho do 
fornecedor, e para extender a frequência de carregamento e a vida 
da bateria.

Manutenção do Adaptador AC

Não pise no fio de energia e não coloque objetos pesados sobre ele. 
Passe o fio de energia cuidadosamente e mantenha os cabos longe 
de todo tráfego.
Ao desconectar o fio de energia, não puxe pelo fio, puxe a tomada.

que os dispositivos conectados ao cabo não excedam sua capa-
cidade total. Além disso, os dispositivos conectados na tomada 
eléctrica não derão exceder a taxa de ampéres total do fusível.

tomada de energia. Se você não tiver certeza da especificação da 
sua energia, consulte seus vendedores locais ou compainha de 
energia para obter maiores detalhes.
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1.2 Ligação do Adaptador AC
O adaptador AC converte a energia AC para energia DC e 
reduz a voltagem fornecida ao computador. Ele pode se ajustar 
automaticamente a qualquer voltagem de 100 a 240 volt e fornece 

Q1458M / Q1580M / Q1458L / Q1580L), permitindo que você 
utilize seu computador portátil em quase qualquer região.

CUIDADO: Utilize somente o adaptador AC e o cabo de energia 
ue n s recomendamos. Utiliza ão de adaptador errado pode 

danif icarseu computador. N s não assumimos nen uma 
responsabilidade por danos causados pea utiliza ão inapropriada 
de adaptadores AC.

Para ligar apropriadamente o adaptador, siga os passos abaixo:

1. Ligue o cabo de energia ao adaptador AC.
2. Ligue o adaptador AC à porta de energia DC do seu computador.

1.3 Ligação e Desligação do Seu Computador Portátil

Ligação de energia
Abra a tampa do computador portátil, prima e segure o botão 
de energia por um ou dois segundos. O indicador de energia se 
acenderá em azul uma vez que o computador esteja ligado.

Desligação de energia
Se você não está indo utilizar seu computador portátil por enquanto, 
é melhor desligar sua energia. Antes de desligar a energia, feche 
todos os programas primeiro e feche o sistema operacional.

Depois de desligar o seu computador portátil, tenha o hábito de 
deixar o painél LCD aberto por enquanto depois dele ter sido 
utilizado por um período de tempo prolongado. Isto permite que 
o interior do seu computador portátil se esfrie. Fechando o painél 
forçará o calor contra o ecrã LCD, e fazendo isso depois de um 

painél LCD por um longo período de tempo quando o computador 
estiver ligado ou quando a função economizadora de energia 
estiver desactivada.

Modo de Suspensão

padrão na caixa de diálogo Opção de Energia/Avançado.  A caixa 
de diálogo das Opções de Energia fornecem diversas funções de 
operação depois de ter o seu computador em estado desocupado 
por um tempo.

1

2
3
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1.4 Instalação dos Controladores de Dispositivo 
Q1458 / Q1580

Se seu Computador Portátil Q1458 / Q1580 já tem um sistema 
operacional instalado, é melhor instalar todos os controladores 
de disposit ivo necessários a f im do hardware funcionar 
apropriadamente.
Antes de instalar os controladores, verifique com os seus 
vendedores para ver se eles já instalaram todos os controladores 
com o sistema operacional, do contrário, siga os passos abaixo:

1. Você pode encontrar o CD do Controlador de Utilitário como o 
mostrado abaixo:

2. Coloque o CD na Unidade de CD-RW ou DVD-RW (opcional). Um 
ecrã de instalação Auto Run (Execução Automática) aparecerá.

1.5 Utilizar o botão Ligar

O botão Ligar localizado na parte lateral superior permite-lhe ligar 
o dispositivo.
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1.6 Funções do Teclado
Computador portátil Q1458/Q1580 está equipado com um 

características adicionais.

Teclado Básico

Teclado       Descrição da Função
Tecla <Enter>. Execute um comando. Dentro de muitos 
programas de edição de texto, a tecla <Enter> insere 
um retorno de carro, do mesmo modo como uma 

Tecla <Esc>. Prima esta tecla para cancelar ou escapar 
de um comando ou função.
Tecla <Ins>. Conhecido como tecla de Inserção. 
Prima esta tecla para mudar do modo inserir para 
sobrescrever.
Tecla <Fn> + <PrtSc>. Conhecido como a tecla Print 
Screen (Ecrã de Impressão). Prima esta tecla para 
mapear o ecrã inteiro para compartilhar a memória para 

Tecla <Del>. Conhecido como a tecla Delete (Deletar). 
Prima esta tecla para deletar o caracter à direita do 
cursor, ou delete textos ou items marcados.
Tecla <Num Lk>, <Fn> + <Home>.
Para activar / desactivar o Sensor de Luz.  Prima <Num 
Lk> primeiro. Quando a luz Num Lock (ao lado do Botão 
de Energia) estiver aceso, solte <Num Lk> e prima <Fn> 
+ <Home>.
Tecla <Pause>. Prima esta tecla para parar temporariamente 
a execução de um comando. Prima quaisquer outras teclas 
para continuar a execução de um comando.

Tecla <Shift>. Prima esta tecla em combinação com 

Utilize esta tecla em combinação com essas teclas 
de dois caracteres (encontrado na segunda fila 
do teclado) para produzir as teclas superiores 
marcadas. Também util izadas na maioria dos 
programas em combinação com outras teclas para 
executar um certo comando.

Tecla <Tab>. Prima esta tecla para mover o cursor 
ao guia seguinte à direita. Esta tecla funciona do 

comum.

Tecla <Ctrl>. Conhecida como a tecla Control 
(Controle). Utilizado na maioria dos programas em 
combinação com outras teclas para executar um 
comando.

Tecla <Alt>. Conhecida como a tecla Alternate 
(Alternar). Utilizada na maioria dos programas em 
combinação com outras teclas para executar um 
comando.
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Tecla <Num Lk>. Activa o teclado numérico de 
15-teclas incorporado.
Tecla <Fn> + <Scr Lk>. Utilizado na maioria dos 
programas para rolar o ecrã sem ter de mover o cursor. 

Tecla <Cap Lock>. Utilizada na maioria dos programas 
para activar sempre as letras maíusculas.

Tecla de flecha para cima. Move o cursor para cima 
uma linha de cada vez.

uma linha de cada vez.

esquerda um espaço de cada vez.

Tecla de flecha para direita. Move o cursor para a 
direita um espaço de cada vez.

Tecla <Home>. Move o cursor ao início de um ecrã ou 
linha.

Tecla <PgUp>. Move o cursor para cima um ecrã de 
cada vez.

Tecla <PgDn>. Move o cursor para baixo um ecrã de 
cada vez.

uma linha.

Teclas de Função Especial
Teclado Numérico Incorporado

As funções do teclado numérico incorporado são como as do 
teclado do computador de mesa. Ele é indicado por caracteres 
pequenos localizados no canto superior esquerdo dos keycaps.

Acesso Desejado Num Lock Ligado Num Lock Desligado
Teclas numéricas no 
teclado incorporado

Digite números de 
maneira normal

Teclas para controlo 
do cursor / teclado 
incorporado

Segure Shift durante 
a utilização das 
teclas para controlo 
de cursor

Segure Fn durante a 
utilização das teclas 
para controlo de 
cursor

Teclas do Teclado 
Principal

Segure Fn durante 
a digitação de 
letras no teclado 
incorporado

Digite as letras de 
maneira normal

Nota: Se um teclado externo ou teclado estiver ligado ao seu 
computador portátil, o Numlock passa automaticamente de um 
teclado interno para o teclado externo ou mini-teclado.
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Teclas de Windows

Tecla    Descrição

 +[F1] Abre ajuda e suporte

 +E Navega meu computador

 +F Encontra o documento

 +M Minimiza tudo

 + Shift + M Desfaz o minimizamento de tudo

 + R Exibe caixa de diálogo de execução

 + Tab Activa o botão da barra de tarefa seguinte

Teclado Básico
Você pode entrar letras, números, sinais de pontuação, e símbolos 
especiais com ele.

Teclas Fn
Premindo a tecla Fn com outras teclas, pode simular todas as 
funções do teclado de um teclado de mesa regular.

[Fn]+[F1] Suspender a comutação

[Fn]+[F2]
Alterna entre o monitor LCD ou CRT

[Fn]+[F4] Aumenta a luminosidade do ecrã

[Fn]+[F5] Reduz a luminosidade do ecrã

[Fn]+[F6] Silencia o Áudio

[Fn]+[F7] Reduz o volume do áudio

[Fn]+[F8] Aumenta o volume do áudio

[Fn]+[F9] Reproduz ou pausa o reprodutor de media

[Fn]+[F10] Pára o reprodutor de media

[Fn]+[F11] Reprodutor de media retrocede

[Fn]+[F12] Reprodutor de media avança

[Fn]+[Esc] Activa ou desactiva a função Bluetooth
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1.7 Utilização do Teclado Sensível ao Toque

O Teclado Sensível ao Toque é um dispositivo apontador sensitivo 
à pressão que fornece todas as características de um rato com dois 
botões; sua função primária é mover o cursor em volta do ecrã.

Já ue o Teclado Sensível ao To ue é um dispositivo sensível  
pressão, é necessário ser apropriadamente cuidado para prevenir 
dano. Note também as seguintes precau es:

 Certifi ue-se de ue o teclado sensível ao to ue não entre em 
contacto com su eira, lí uido ou leo.

 Não to ue o teclado sensível ao to ue se seus dedos estive-
rem sujos.

 Não colo ue objetos pesados sobre o teclado sensível ao to-
ue ou sobre os bot es do teclado sensível ao to ue.

Clique
Você pode mover o apontador sobre o item com o seu dedo sobre 
o teclado, e clique uma vez no botão esquerdo para selecioná-lo, 
ou simplesmente bata uma vez no teclado sensível ao toque.

Mova o apontador sobre o item com seu dedo sobre o teclado, e 
clique duas vezes no botão esquerdo para selecionar os items do 
menu, ou simplesmente bata duas vezes no teclado sensível ao 
toque.

Mova o apontador sobre o item com o seu dedo no teclado, clique 
uma vez sobre o botão esquerdo embaixo do Teclado Sensível 
ao Toque e selecione o item desejado, uma vez que o item seja 
seleccionado, você pode então arrastar o item deslizando seu 
dedo sobre o Teclado Sensível ao Toque (clicando duas vezes nos 
botões do Teclado Sensível ao Toque equivale à velocidade de um 
clique duplo no rato regular).

Se você estiver rolando pelo documento, você pode fazer isso 
deslizando seu dedo no Teclado Sensível Ao Toque enquanto você 
segura o botão de rolamento.

Voc  pode ajustar as configura es do seu Teclado Sensível 
ao To ue indo ao Start/Control anel /Mouse/ uttons Iníciar/

ainél de Controlo/ ato/ ot es . Voc  pode mudar os sentidos 
de opera ão do Teclado Sensível Ao To ue através destas 
configura es, por exemplo mudando das opera es de mão 
direita para opera es de mão es uerda. Voc  pode também 
ajustar a velocidade do cursor e também o tempo de resposta de 
cli ue do rato.

Touchpad

Botões do  touchpad
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1.8 Armazenamento

O computador portátil Q1458 / Q1580 está equipado com 
uma unidade de disco rígido IDE incorporada com capacidade 
grande 2.5 polegadas onde você armazena ou instala o sistema 
operacional do seu computador e também os programas de 
softwares. O disco rígido interno é normalmente atribuído como 
Unidade C depois da formatação.

 Se você deseja substituir seu disco rígido, contacte seu vend-
edor local para obter informação sobre a configuração do 
hardware do computador portátil.

 Você pode aumentar a capacidade de armazenamento do 
sistema substituindo a unidade de disco rígido padrão com 
uma unidade de capacidade maior.

 Sempre desligue seu computador portátil antes de remover 

o disco rígido. Evite de abalar ou mover seu computador en-
quanto o disco rígido estiver sendo acessado.

Computador portátil Q1458 / Q1580 está equipado com um DVD 
Super Multi

A unidade óptica é normalmente utilizada para instalar sistema 
operacional e programas de software. Para inserir e remover um 
disco da unidade:
1. Prima o botão na frente da unidade para ejectar a bandeja do 

disco e puxe a bandeja suavemente para fora.
2.  Coloque o disco na bandeja com a etiqueta voltada para cima.

que o disco clique no lugar.

4. Deslize a bandeja de volta até que ele se feche com um clique.

Advertência: Quando o computador estiver lendo da unidade 
ptica, a luz do indicador para ODD piscará. Não tente remover o 

disco en uanto a luz do indicador estiver ainda activo.

Advertência: Não insira nen um objeto estran o na bandeja do 
disco. Não force a bandeja para abri-la ou fec á-la. Quando a 
unidade não estiver em uso, manten a a bandeja fec ada para 
prevenir entrada de poeira ou sujeira na unidade. Se você tiver 
dificuldades ao remover um disco, grude um clip de papel ou 
utilize um pino ou metal no  no buraco de ejec ão de emergência, 
a bandeja do disco CD deverá ejectar imediatamente. Este 
procedimento pode também ser utilizado para remover um CD da 
unidade uando o computador portátil estiver desligado. Consulte a 
gura abaixo.

1

2
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1.9 Introdução da Câmera

Seu computador portátil Q1458 / Q1580 vem com uma câmera 
incorporada. Com esta câmera, você pode conduzir conferências 
de vídeo com seus amigos ou colegas sempre e em qualquer lugar 
como se eles estivessem em frente de você. Ele também funciona 
como uma câmera digital (com uma resolução de até 2.0 Mega-

Câmera Q1458 / Q1580

Seu computador tem um sistema de exibição de gráficos de alta 
performance, que pode manejar facilmente as exigências de computação 
de multimedia actual.

Controlos do Ecrã
Luminosidade
Teclas de função podem aumentar ou reduzir a luminosidade do 
monitor.

<Fn> + <F4> reduz a luminosidade do painél LCD.
<Fn> + <F5> aumenta a luminosidade do painél LCD.

Resolução
1. Clique My Computer/Control Panel/Appearance and Themes/Display 

(Meu Computador/Painél de Controlo/ Aparência e Temas/Monitor). 

a resolução actual do seu monitor.

deslizamento para ajustar a resolução do monitor.  Normalmente, 
você deve utilizar a resolução que foi designada para o seu monitor 
LCD.

Nota: Utiliza ão de uma resolu ão menor do ue o ecrã foi designado 
para reduzir a área de exibi ão. Utiliza ão do computador no modo 
DOSproduz o mesmo efeito, por ue ele utiliza uma resolu ão de 6 0 
por 0 como padrão.

Sob o sistema operacional Windows, você pode utilizar um monitor 
externo e o ecrã LCD do seu computador portátil simultâneamente. 
Você pode também escolher somente a utilização do monitor externo 
com o LCD desactivado ou vice versa.



Portugués
MANUAL DO UTILIZADOR DE COMPUTADOR PORTÁTIL Q1458 / Q1580

11

1. Abra o Painél de Controlo.
2. Faça clique duplo no Monitor. A janela Display Properties 

(Propriedades do Monitor) se abrirá.

4. Clique no botão Advanced (Avançado).

(Q1580P). Escolha nVer Configurações de Visualização para 
ajustar.

 
Escolha o Controlador Acelerador de Media Gráfica Intel para 
móvel. Clique nas Propriedades Gráficas para ajustar.

Visualização Única (para ambos Q1458P / Q1580P e Q1458M / 
Q1580M / Q1458L / Q1580L)
Em modo de Visualização Única, você pode escolher qual 
dispositivo a aplicar como a visualização Primária. As teclas de 
acesso directo para visualização de vídeo estão disponíveis. Você 

Clone (para Q1458P / Q1580P)
Extended Desktop (para Q1458M / Q1580M / Q1458L / Q1580L)
Em modo Clone/Extended Desktop, as teclas de acesso 
directo para visualização de vídeo estão disponíveis. Você 

repetidamente. Se o monitor externo estiver ligado, a visualização 
no LCD e monitor externo é a mesma.

Dualview (para Q1458P / Q1580P)
Dual Display Clone (para Q1458M / Q1580M / Q1458L / Q1580L)
Em modo Dualview / Dual Display Clone, escolha o monitor para 
visualização prolongada. Modo Dualview / Dual Display Clone é 
controlado pelo controlador. Você pode ajustar o tipo de saída de 

sob este modo.
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Sugestão: ara certi car-se de uma visualiza ão de vídeo livre de 
problemas, ao utilizar um monitor externo, mude o modo de saída 
na caixa de diálogo de propriedades para Visualiza ão primeiro. 
Depois de mudar o modo de saída, você pode então utilizar as 
teclas de acesso directo para visualiza ão de vídeo.

Nota: ixéis claros ou escuros podem aparecer no ecrã CD 
como resultado dos limites de fabrica ão do CD, contudo, isto 
não afetará as fun es normais do ecrã CD.

1.11 Proteção do Seu Computador Portátil Q1458 
/ Q1580

Computador Portátil Q1458 / Q1580 fornece bloqueios de 
segurança para ambos o hardware e software para proteger seu 
computador.

Utilização de um bloqueio de segurança:
Um entalhe de bloqueio de segurança pode ser encontrado no 
lado direito do computador. Este entalhe lhe permite ligar um 
bloqueio de segurança compatível Kensington a ele.

Q1458 bloqueio de segurança

Q1580 bloqueio de segurança
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Utilização de uma proteção de sistema:
Você pode entrar somente o utilitário de configuração BIOS 
quando o computador estiver ligado, em outras alavras, entre o 
intervalo de tempo em que ele é ligado e antes de aparecer o 
ecrã de Windows. Se o seu computador já está ligado, reinicie 
seu computador e prima a tecla F2 para entrar o utilitário de 

Menu de Segurança

 Uma Palavra-passe é necessária antes de você configurar uma 
Palavra-Passe do Utilizador. Depois de seleccionar Mudar Pa-
lavra-Passe do Utilizador, entre uma palavra-passe nova e em 
seguida entre-a novamente para confirmar. A palavra-passe que 
você entrou deve conter até 6 caracteres alfanuméricos. Se você 
cometer um erro ao entrar sua palavra-passe, você pode sempre 
premir Esc para iniciar novamente.

 Você pode entrar no utilitário de configuração para mudar ou re-
mover palavras-passes do utilizador; contudo, você não pode mu-
dar ou remover a Palavra-Passe do Supervisor, nem pode aceder 
o disquete.

 Para entrar, mudar, ou desactivar a palavra-passe do disco rígido. 
Quando mostrado como [Locked] (Bloqueado), a palavra-passe 
do disco rígido actualmente não pode ser mudada ou desactivada. 
Para mudar ou desactivar a função, desligue o sistema e entre a 
Configuração logo após religá-la.
* Lembre-se da palavra-passe quando você decidir utilizar a Pala-

vra-Passe HDD. O centro de serviço do seu computador portátil 
pode não poder restaurar o HDD uma vez que a palavra-passe 
esteja faltando.

Help                
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Capítulo 2 Ligação de Periféricos
Este capítulo lhe mostrará passo-a-passo como ligar seus 
periféricos ao computadr portátil Q1458 / Q1580.
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2.1 Utilização da Porta USB
A porta USB permite múltiplos periféricos de executarem 
simultâneamente em um único computador. Estes periféricos 
podem incluir: unidades de disquetes, rato, câmeras digitais, 
escaners, impressoras, unidade de disco óptico, teclados, e 
dispositivos para jogos …etc. A Porta USB pode actuar também 
como um concentrador ou uma estação de trabalho externa.

Porta USB Q1458

Porta USB Q1580

2.2 Ligação a um Monitor Externo via Porta D-sub
O computador portátil vem com uma porta D-sub para você ligar 
a um monitor externo. Para ligar a um monitor externo, siga os 
passos abaixo:

se de que o interruptor do monitor esteja desligado.
2. Ligue o cabo do conector do monitor à porta D-sub no lado 

esquerdo do seu computador portátil. Fixe a ligação do cabo 
com os parafusos fornecidos.

de parede apropriadamente aterrada.
4. Ligue o monitor.
5. Ligue seu computador portátil Q1458 / Q1580. Ambos o painél 

LCD e o ecrã do monitor exibirão a visualização. Seu computador 

visualização simultânea.
6. Se você deseja somente exibir o monitor externo (CRT / LCD) 

e fechar a visualização no LCD, você pode utilizar a tecla de 

entre LCD e CRT. Mantenha premido a tecla de acesso directo 
até obter somente a visualização externa CRT/LCD.

Porta D-sub Q1458

Porta D-sub Q1580
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2.3 Utilização da Porta LAN

1. Ligue uma extremidade do cabo na tomada da parede de rede 
ou no Concentrador.

2. Ligue a outra extremidade do cabo na porta LAN do computador.

Porta LAN Q1458

Porta LAN Q1580

2.4 Utilização da Porta do Modem

O modem de fax/dados incorporado lhe permite ligar uma linha de 
telefone a um jack de telefone.

Porta de Modem Q1458

Anotação: Q 1580  Não suporta
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2.5 Utilização da Porta e-SATA

Com a porta incorporada e-SATA, você pode ligar seus periféricos 
compatíveis e-SATA para transmissão de vídeo ou cópia de 
reserva de dados. O sistema operacional Windows reconhecerá 
automaticamente o dispositivo e instalará os controladores 
apropriados para ele. Mas ainda se recomenda que se instale 
os controladores que vêm com seus periféricos. Para maiores 
informações, consulte os manuals do seu hardware.

Porta e-SATA Q1458

Porta e-SATA Q1580

2.6 Cartão Expresso PCI / Newcard

A ranhura para Cartão Expresso PCI (ou Newcard) pode ser 
utilizado como uma interface entre o seu computador e uma 
variedade de dispositivos de comunicação, tais como adaptadores 
de rede, fax/modems ou dispositivos de armazenamento interno.

Inserção de um Cartão
1. 

que o conector de metal esteja inserido na ranhura do cartão.
2. Insira o cartão na ranhura. Você sentirá alguma resistência 

programas que permitam que o sistema operacional utilize o 
dispositivo. Seu sistema operacional Windows já deve conter o 
controlador para o seu dispositivo, senão, você será solicitado 
a instalar o controlador.

Ranhura Newcard Q1458

Ranhura Newcard Q1580

Remoção de um Cartão
1. Prima o botão ejectar na ranhura do cartão para liberar o botão 

ejectar, em seguida prima o botão ejectar novamente para 
liberar o cartão.
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2.7 Ligação à Porta de HDMI

Seu computador portátil Q1458 / Q1580 vem com uma porta de 
HDMI que lhe permite ligar seu computador a um aparelho de 
televisão externo. Para o efectuar, utilize um cabo HDMI:

Porta de HDMI Q1458

Porta de HDMI Q1580

2.8 Cartões MS/ MS PRO/MS DUO/MMC/SD

A ranhura para cartões multimédia está localizada no lado direito 
do seu computador portátil Q1458 /Q1580 e aceita cartões MS/MS 
PRO/MS DUO/MMC/SD.

Ranhura de cartão Multimedia Q1458

Ranhura de cartão Multimedia Q1580
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2.9 Utilização dos seus dispositivos Bluetooth (op-
cional) e Sem Fio.

Seu computador Q1458 / Q1580 suporta ambos dispositivos 
compatíveis Bluetooth e Wi-Fi. Pode premir Fn+Esc para activar ou 
desactivar apenas a função Bluetooth e premir Fn+F2 para ligar/

computador, consulte o manual dos seus fabricantes de hardware.****
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Capítulo 3 Resolução de 
Problemas

Neste capítulo, listaremos alguns problemas técnicos frequentemente 
encontrados e lhe explicaremos sobre como resolvê-los.
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3.1 Questões Freqüentemente Perguntadas

 Meu computador passa ao modo de hibernação rapidamente e 
eu tenho de bater uma tecla constantemente ou mover o rato 
para traze-lo de volta ao ecrã. O que devo fazer?

Isto é parte do Gerenciamento de Energia Windows. Acesse 
o Gerenciamento de Energia ao clicar Start / Control Panel 
/ Performance and Maintenance / Power Options (Iniciar / 
Painél de Controlo / Performance e Manutenção / Opções 

monitor” ao tempo desejado. Você tem a escolha de ajustar o 
tempo para o fornecimento de energia ou para a bateria.

 Tenho ouvido que a limpeza e redisposição de ficheiros no 
disco rígido melhorarão a velocidade de início do programa. 
Como posso fazer isto?

Boas manutenções de disco podem melhorar a velocidade de 
inicialização do programa. Isto normalmente inclui a deleção 

tarefas; execute a Limpeza de Disco para remover ficheiros 
desnecessários, e Defragmentador de Disco para defragmentar 
blocos de arquivo fragmentado. Para maiores informações 
sobre estes utilitários, consulte sua Documentação Windows.

O volume de tom de discagem do fax/modem interno é muito 
baixo. Como posso aumentar seu volume?

Vá para Iniciar/Painél de Controlo/Soms, Conversação e 

Dispositivos de Áudio, sob o volume de Dispositivo, ajuste o 
volume do seu altifalante controlando a barra de volume.

Que tipo de microfone externo posso utilizar com o meu computador 
portátil?

Existem ecos vindo dos meus altifalantes. O que posso fazer?

Faça clique duplo no ícone do Altifalante na barra de tarefas. 
Em seguida, sob o Balanço de Microfone, marque o quadro 
Silenciar.

Devido a um problema de software, não pude desligar o computador 
do Windows, eu premi o interruptor para desligar o computador, 
mas não funcionou. Como posso forçar o desligamento?

Normalmente, isto forçaria o computador a desligar-se.

Por que não posso carregar a bateria do meu computador 
portátil depois dele estar fora de uso por um tempo?

Depois do seu computador portátil não haver sido utilizado 
por muito tempo (por exemplo: mais de um mês), a bateria 
entrará no modo de proteção de baixa voltagem. Sob esta 
circunstância, restaurando para a voltagem normal requererá 
que a bateria seja carregada lentamente por diversas horas. 
Uma vez que a bateria haja sido totalmente carregada, seu 
computador continuará a operação normal.
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Se o seu computador estiver sem energia (i.é ao desconectar 
a fonte de energia do computador e remover o pacote de 
bateria dele) por mais de 45 dias, você perderia a informação 
amazenada no CMOS.
Siga os passos abaixo para reconfigurar suas configurações 
CMOS:

Opcionais?). Quando você ver a seguinte solicitação, 
escolha <OK> e em seguida prima <Enter>.

Sair), seleccione <OK> e prima <Enter> para reiniciar seu 
computador.

 Como desconectar ou ejectar dispositivos

1. 
clique duplo no ícone Safe Removal (Remoção Segura). 
Remoção segura exibe uma lista de dispositivos Plug e Play 
que suportam remoção segura e que estão actualmente 
anexadas ao sistema. Se você não ver o ícone Safe 
Removal (Remoção Segura), seu dispositivo não suporta 
remoção segura, e você não pode desconectar ou ejectar 
seu dispositivo utilizando Safe Removal (Remoção Segura).

2. No Safely Remove Hardware (Remover Seguramente o 
Hardware), na lista de dispositivos, seleccione o dispositivo 
que você deseja desconectar ou ejectar, e em seguida 
clique Stop (Parar). Isto This diz ao sistema que você irá 

desconectar ou ejectar o dispositivo.
Em Stop a Hardware Device (Parar um Dispositivo de 
Hardware), clique OK.

 Uma notificação aparece declarando que agora é seguro 
desconectar ou ejectar o dispositivo.

Cuidado
Desconexão ou ejeção de um dispositivo que suporta remoçãio 
segura sem utilizar primeiro a aplicação Safe Removal 
(Remoção Segura) para avisar o sistema pode causar perda 
de dados ou instabilidade de sistema. Por exemplo, se um 
dispositivo for desconectado durante uma transferência de 
dados, a perda de dados é provável. Se você utilizar Safe 
Removal (Remoção Segura), contudo, você pode avisar 
o sistema antes de desconectar ou ejectar um dispositivo, 
prevenindo possível perda de dados.

Nota
Para dispositivos de armazenamento removíveis que podem 
ser seguramente removidos quando o sistema estiver ligado, 

Ele faz isto de modo que os dispositivos possam ser removidos 
sem perda de dados. Quando o cache de escrita é desactivado, 
contudo, o sistema experimentará uma performance mais lenta, 

houver terminado de remover o dispositivo.
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computador portátil Q1458. Note que a informação mencionada 

actuais do seu computador portátil. As especificações estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio e o presente manual poderá 
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Microprocessador  
Q1458P/M

® Centrino® 2
®

® Celeron® (Montevina)

Q1458L
® Pentium®  Dual-Core (Merom) 2.0G~2.16G

® Celeron® (Montevina)

Núcleo Lógico
® PM45/ ICH9M (Q1458P)
® GM45/ ICH9M (Q1458M)
® GL40/ ICH9M (Q1458L)

Memória

soquetes de memória SODIMM(Máximo 4GB para Q1458L)

Armazenamento de Dados

Super Multi

® Geforce G105M 512MB (Q1458P)
® (GMA 4500MHD) (Q1458M)
® (GMA 4500M) (Q1458L)

Visualização e Vídeo

Conectividade

® Shirley Peak 
(1x2) a/g/n (Intel® WiFi Link 5100) (Opção)

Áudio

incorporados

e entrada de microfone
Teclado e dispositivos apontadores

-
camente centralizado com função de rolamento

Portas I/O

Dimensões e Peso (com bateria e unidade óptica)

Energia: Um transfornador 90W AC, 19V 4.74A (Q1458P)
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computador portátil Q1580. Note que a informação mencionada 

actuais do seu computador portátil. As especificações estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio e o presente manual poderá 
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Microprocessador 
Q1580P/M

Tecnologia do processador Intel® Centrino®

®

® Celeron® (Montevina)

Q1580L
® Pentium®  Dual-Core (Merom) 2.0G~2.16G

® Celeron® (Montevina)

Núcleo Lógico
® PM45/ICH9M (Q1580P)
® GM45/ICH9M (Q1580M)
® GL40/ICH9M (Q1580L)

Memória

soquetes de memória SODIMM(Máximo 4GB para Q1580)

® Turbo Memory(Opção)
Armazenamento de Dados

®

® (GMA 4500MHD) (Q1580M)
® (GMA4500M) (Q1580L)

Visualização e Vídeo

Conectividade

® Shirley Peak 
(1x2) a/g/n (Intel® WiFi Link 5100) (Opção)

Áudio

incorporados

e entrada de microfone
Teclado e dispositivos apontadores

Windows
-

camente centralizado com função de rolamento
Portas I/O

Uma porta D-SUB

Dimensões e Peso (com bateria e unidade óptica)

2.6kg (Q1580M/L)

Energia: 90W Adaptador AC, 19V 4.74A (Q1580P)
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Apêndice C  Centros de Serviço
Este apêndice listará nossos centros de serviço para o seu 
computador portátil Q1458 / Q1580.
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Guangzhou 

Shanhai 

Xian 

   
Germany

Address: BULLENKOPPEL 16 22047 HAMBURG

Taiwan GIGABYTE Service Center

WEB Address (English): http://www.gigabyte.com.tw/
WEB Address (Chinese): http://www.gigabyte.tw/

U.S.A.     G.B.T. INC.

WEB Address: http://www.gigabyte.us

China       G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD. 

WEB Address: http://www.gigabyte.com.cn/
Shenzhen 
TEL: +86-755-8240-8099 
FAX: +86-755-8240-8066

Ninbo
TEL: +86-574-86869292
FAX: +86-574-86860781

Beijing
TEL: +86-10-62978099 
FAX: +86-10-62980499


