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1.0 Introdução 
Parabéns pela aquisição deste produto de alta qualidade da Ewent! Este produto foi 
objeto de rigorosos testes pelos especialistas técnicos da Ewent. A Ewent providencia 
uma garantia de cinco anos para o caso de experienciar algum problema com este 
produto. Guarde este manual e o recibo de aquisição num local seguro. 
 
Registe o seu produto agora em www.ewent-online.com e receba atualizações do 
produto! 

1.1 Funções e funcionalidades 
O mini teclado sem fios EW3140 da Eminent é a extensão perfeita para o seu leitor 
multimédia HD da Eminent e smart TV. Escrever será muito fácil com o EW3140. 
Visitar websites passará a ser uma verdadeira experiência com o leitor multimédia HD 
da Eminent. Utilize o touchpad do EW3140 para navegar por websites com toda a 
facilidade. O EW3140 pode igualmente ser utilizado como controlo remoto para o 
leitor multimédia HD.  
 
Algumas teclas do EW3140 podem ainda ser utilizadas como atalhos, quando este 
estiver ligado ao leitor multimédia HD. Pode utilizar a tecla "O" do EW3140 para abrir 
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o menu de opções durante a reprodução de ficheiros e a tecla "S" para parar a 
reprodução de ficheiros, entre outras funcionalidades. 
 
Visto que o EW3140 conta com um teclado incorporado e a função de touchpad, 
poderá controlar o seu computador ou portátil, assim como utilizá-lo para 
apresentações utilizando apenas um dispositivo. Com o EW3140, pode rodar o 
touchpad até 90 º, o que é ideal para as suas apresentações. 
 
O EW3140 apresenta um design compacto, elegante e moderno. Graças a este 
design compacto, o EW3140 é fácil de transportar. O recetor USB pode ser 
armazenado no próprio EW3140. 
 
O EW3140 está equipado com uma bateria de iões de lítio com uma capacidade em 
modo de espera de até um mês. Se a bateria descarregar, pode facilmente carregá-la 
ao ligar o EW3140 ao cabo USB fornecido e ligar a outra extremidade a uma porta 
USB do leitor multimédia ou computador. 
 
Note que a funcionalidade das teclas pode variar de acordo com o tipo de leitor 
multimédia ou smart TV utilizado. 
 

1.2 Conteúdo da embalagem 
Os seguintes itens deverão estar presentes na embalagem: 
 

• Mini teclado sem fios EW3140 
• Recetor USB 

• Cabo de carregamento USB 
• Manual 
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2.0 Descrição das teclas 

1. F1/Tecla de ajuda : Ativa a função de ajuda (Windows).  
2. Teclas de multimédia : Utilizadas para controlar ficheiros multimédia  

 (Windows) 
3. Touchpad:  Utilizado para controlar o indicador do rato de igual  

 (forma como num portátil) 
4. Botão direito do rato : Utilizado para clicar num item com o botão direito

 do rato. 
5. Teclas de navegação : Utilizadas para navegar pelos menus (leitor  

 multimédia). 
6. Botão esquerdo do rato : Utilizado para clicar num item com o botão  

 esquerdo do rato. 
7. Tecla Alt : Utilizada para rodar o touchpad em combinação  

 com a tecla Fn. 
8. Tecla CTRL  Atalhos (Windows). 
9. Ligação USB : Interface de carregamento. Utilizada para carregar 

 EW3140. 
10. Botão ligar/desligar : Utilizado para ligar e desligar o EW3140. 
11. LEDs indicadores:  LEDs que indicam o estado RF, o estado da  

 bateria, etc. 
12. Recetor USB:  Deve ser ligado a uma porta USB disponível do 

 leitor multimédia/smart TV ou computador. 
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3.0 Utilizar o EW3140 com o leitor multimédia 
HD da Eminent 
Please note that functionality of buttons may vary , depending on the type mediaplayer 
or Smart TV you are using. 

3.1 Ligar o EW3140 
1. Retire o EW3140 e o recetor da embalagem. 
2. Certifique-se de que o leitor multimédia terminou o processo de arranque. 
3. Insira o recetor USB numa porta USB disponível do leitor multimédia. 
4. Ligue o EW3140 colocando o botão de energia na posição "ON". 
5. O leitor multimédia irá detetar automaticamente o EW3140. 

3.2 Utilizar o EW3140 para reproduzir um filme (ou outro 
ficheiro multimédia) 
O EW3140 pode ser utilizado de igual forma como o controlo remoto original do leitor 
multimédia. Passaremos a explicar como pode reproduzir um filme com legendas em 
separado (SRT). 
 
1. Utilize as teclas direcionais na parte inferior do touchpad para navegar pelo 

menu.  
2. Aceda a "Filmes" e prima a tecla "Enter" do EW3140. 
3. Prima a tecla "O" do EW3140 caso deseje ver o menu "Opções". 
4. Selecione o filme que deseja reproduzir. Prima a tecla "Enter" do EW3140 e o 

filme será reproduzido. 
5. Para selecionar a legenda, prima a tecla "O", selecione "Legendas" e prima 

novamente a tecla "Enter". 
6. Selecione as legendas. Prima a tecla "Enter" do EW3140 e as legendas serão 

reproduzidas. 
7. Caso deseje parar a reprodução do filme, prima a tecla "S" do EW3140. 

3.3 Utilizar o EW3140 com o navegador Web de um lei tor 
multimédia  
1. Utilize as teclas direcionais do EW3140 para avançar até "Aplicações" e prima a 

tecla "Enter". 
2. Selecione o navegador Web. Prima a tecla "Enter" e a página do navegador 

será apresentada. 
3. Prima a tecla "O" do EW3140 e a barra de endereço será apresentada. 
4. Selecione a barra de endereço e prima a tecla "Enter". 
5. Pode agora escrever o endereço Web que deseja visitar. 
6. Utilize as teclas direcionais para selecionar "OK" e prima a tecla "Enter" do  

EW3140. 
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7. Selecione "Ir para" utilizando o touchpad e clique em "Ir para" com o botão 
esquerdo do rato. A página será apresentada. 

8. Pode utilizar o touchpad e os botões do rato para navegar pelo website e clicar 
nas ligações. 

9. Caso deseje visitar outro website, terá de premir novamente a tecla "O" e 
escrever um novo endereço na barra de endereços. 

3.4 Atalhos 
O EW3140 possui algumas teclas que funcionam como atalhos. Esta funcionalidade 
pode ser útil enquanto pesquisa ou reproduz ficheiros no leitor multimédia. 
Passaremos a descrever estes atalhos. 
 
Please note that functionality of buttons may vary , depending on the type mediaplayer 
you are using. 
 

Símbolo  Função  

ESC Utilizada para regressar ao passo anterior. É igualmente utilizada para 
parar a reprodução de um ficheiro. 

Q Utilizada para alterar a resolução do ecrã. 

 
Utilizada para diminuir o volume do som. 

Tabulação Utilizada para aceder ao menu de definições/regressar ao menu 
principal. 

A Utilizada para selecionar/alternar entre fontes de áudio durante a 
reprodução de ficheiros. 

G Utilizada para selecionar a janela de tempo. 

H Utilizada para selecionar as opções do menu principal quando for 
selecionada uma categoria (Filmes, etc.). 

M Utilizada para desativar o som. 

O Utilizada para abrir a barra de endereços ao utilizar o navegador Web. 
É igualmente utilizada para abrir o menu "Opções" durante a 
reprodução de um ficheiro multimédia. 

S Utilizada para parar a reprodução de um ficheiro. 

< Utilizada para reproduzir um ficheiro em câmara lenta. 

> Utilizada para avançar rapidamente a reprodução de um ficheiro.  

Z Utilizada para aumentar o zoom durante a reprodução de ficheiros. 
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4.0 Utilizar o EW3140 no computador 
O EW3140 pode ainda ser utilizado no computador como um teclado e rato "normais". 
O EW3140 pode igualmente ser utilizado em apresentações.  

4.1 Instalar e utilizar o EW3140 como teclado e rat o 
1. Ligue o recetor USB a uma porta USB disponível no seu computador. 
2. Ligue o EW3140 colocando o botão de energia na posição "ON". 
3. O Windows irá notificá-lo ao detetar um teclado e rato. O Windows irá instalar  

automaticamente os controladores corretos. 
4. Poderá então utilizar o EW3140 como teclado e rato. As teclas F1-F8 e de 

multimédia estão igualmente disponíveis. 

4.2 Utilizar o EW3140 com apresentações 
1. Quando o EW3140 for instalado, pode utilizá-lo nas suas apresentações. Siga 

os passos seguintes: 
2. Utilize o EW3140 para selecionar um ficheiro de apresentação, como um 

ficheiro .PPT. 
3. Quando o ficheiro for aberto, pode utilizar os botões de navegação para 

selecionar o próximo passo da apresentação ou retroceder um passo. 
 
Sugestão: É possível rodar o touchpad até 90 º, premindo simultaneamente as teclas 
"Fn" e "Alt". Esta é a funcionalidade ideal para uma apresentação. 

5.0 Outras funções 

5.1 Carregar 
Quando a bateria do EW3140 estiver descarregada, é necessário voltar a carregá-la. 
Quando a bateria estiver (quase) descarregada, o símbolo da bateria começará a 
piscar.  
 
1. Ligue o cabo USB fornecido a uma porta USB disponível do computador ou a 

uma porta USB disponível do leitor multimédia.  
2. Efetuada a ligação, a cor do símbolo da bateria passará a vermelho. 
3. Enquanto o símbolo da bateria permanecer vermelho, o carregamento da 

bateria encontra-se em curso.  
4. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o respetivo símbolo deixará de 

estar ligado.  
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6.0 Perguntas frequentes 
Pode consultar as perguntas mais frequentes sobre o produto na página de suporte 
do produto. A Ewent atualiza estas páginas regularmente para garantir que tem à sua 
disposição as informações mais recentes. Visite www.ewent-online.com para mais 
informações sobre o produto. 

7.0 Assistência e suporte 
Este manual do utilizador foi cuidadosamente redigido pelos técnicos especialistas da 
Ewent. Se tiver dificuldades com a instalação ou utilização do produto, preencha o 
formulário de suporte no sítio Web www.ewent-online.com/ 
 
Também nos pode contactar por telefone. Visite www.ewent-online.com para 
consultar o número de telefone do e o horário de funcionamento do apoio ao cliente 
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8.0 Condições da garantia 
A garantia de cinco anos da Ewent aplica-se a todos os produtos da Ewent salvo 
indicação em contrário antes ou durante o momento da compra. Na compra de um 
produto Ewent usado, o período restante da garantia é calculado a partir do momento 
da compra efetuada pelo primeiro proprietário. A garantia Ewent aplica-se a todos os 
produtos Ewent e componentes inextricavelmente ligados ao produto principal. 
Transformadores, baterias, antenas e todos os outros produtos não integrados ou 
diretamente ligados ao produto principal ou produtos que, sem qualquer dúvida, 
apresentam um desgaste diferente do apresentado pelo produto principal não estão 
cobertos pela garantia Ewent. Os produtos não estão cobertos pela garantia Ewent 
quando estiverem sujeitos a utilização incorreta/inadequada, a influências externas ou 
quando os acessórios do produto forem abertos por pessoas não associadas à 
Ewent. A Ewent poderá utilizar materiais restaurados na reparação ou substituição de 
um produto com anomalias. A Ewent não se responsabiliza por alterações nas 
definições de rede efetuadas por operadores de Internet. Não nos é possível garantir 
o funcionamento do produto da Ewent caso as definições sejam alteradas por 
operadores de Internet. A Ewent não garante o funcionamento de serviços web, 
aplicações e outros conteúdos de terceiros disponíveis através de produtos da Ewent. 
Em produtos da Ewent com um disco rígido interno, o período de garantia limitada do 
disco rígido é de dois anos. A Ewent não se responsabiliza por qualquer perda de 
dados. Se um produto armazena dados num disco rígido ou outra fonte de 
armazenamento, é fundamental que efetue uma cópia antes de enviar o produto para 
reparação.  
 
Quando o meu produto apresenta anomalias  
Caso se depare com um produto com anomalias de natureza diferente ao acima 
descrito: Contacte o seu ponto de venda para proceder à reparação do produto. 
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