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1 Cartões do slot de mídia digital
(somente em determinados modelos)

Cartões digitais opcionais fornecem armazenamento seguro e compartilhamento conveniente dos
dados. Estes cartões são freqüentemente usados com câmeras e PDAs equipados com mídia digital,
bem como outros computadores.

O slot de mídia digital suporta os seguintes formatos de cartão digital:

● Cartão de memória Secure Digital (SD)

● MultiMediaCard (MMC)

● Secure Digital Input/Output (SD I/O)

● Memory Stick (MS)

● Memory Stick Pro (MSP)

● xD-Picture Card (XD)

● xD-Picture Card (XD) Tipo M

CUIDADO: Para evitar danificar o cartão digital ou o computador, não insira qualquer tipo de
adaptador no slot de mídia digital.

NOTA: Seu computador pode ter aparência ligeiramente diferente das ilustrações deste
capítulo.
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Inserção de um cartão digital
CUIDADO: Para evitar danos aos conectores do cartão digital, utilize pouca força para inserir
um cartão digital.

1. Segure o cartão digital com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o
computador.

2. Insira o cartão no slot de mídia digital e, em seguida, empurre o cartão até que ele esteja encaixado
corretamente.

Ao inserir um cartão digital, você ouvirá um som quando o dispositivo tiver sido detectado e é
possível que um menu de opções disponíveis seja exibido.
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Interrupção e remoção de um cartão digital
CUIDADO: Para evitar perda de dados ou bloqueio do sistema, interrompa o funcionamento
do cartão digital antes de removê-lo.

1. Salve suas informações e feche todos os programas associados ao cartão digital.

NOTA: Para interromper uma transferência de dados, clique em Cancelar na janela
Copiando do sistema operacional.

2. Interrompa o cartão digital:

a. Clique duas vezes no ícone Remover hardware com segurança na área de notificação, no
lado direito da barra de tarefas.

NOTA: Para exibir o ícone Remover hardware com segurança, clique no ícone
Mostrar ícones ocultos (< ou <<) na área de notificação.

b. Clique no nome do cartão digital na lista.

c. Clique em Parar e, em seguida, clique em OK.

3. Libere e remova o cartão digital:

a. Pressione cuidadosamente o cartão digital (1) para destravá-lo.

b. Puxe o cartão digital para fora do slot (2).
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2 ExpressCards

Um ExpressCard é um PC Card de última geração e alto desempenho, que deve ser inserido no slot
de ExpressCard.

Assim como os PC Cards padronizados, os ExpressCards são projetados para atender às
especificações padronizadas pela Personal Computer Memory Card International Association
(PCMCIA).

NOTA: Seu computador pode ter aparência ligeiramente diferente das ilustrações deste
capítulo.

Configuração de um ExpressCard
Instale somente o software necessário para seu dispositivo. Se o fabricante do ExpressCard indicar a
instalação de drivers de dispositivos:

● Instale somente os drivers de dispositivo para o seu sistema operacional.

● Não instale qualquer outro software, como serviços de cartão, serviços de soquete ou ativadores
fornecidos pelo fabricante do ExpressCard.
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Inserção de um ExpressCard
CUIDADO: Para evitar danos ao computador e aos cartões de mídia externos, não insira um
PC Card em um slot de ExpressCard.

CUIDADO: Para evitar danos aos conectores:

Use pouca força ao inserir um ExpressCard.

Não mova nem transporte o computador enquanto um ExpressCard estiver sendo utilizado.

O slot de ExpressCard poderá conter uma peça de proteção inserida. Para remover a peça de
proteção:

1. Pressione a peça de proteção (1) para desbloqueá-la.

2. Puxe a peça de proteção para fora do slot (2).

Para inserir um ExpressCard:

1. Segure o cartão com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o
computador.
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2. Insira o cartão no slot de ExpressCard e pressione-o até que se encaixe corretamente.

Ao inserir um ExpressCard, você ouvirá um som quando o dispositivo tiver sido detectado e é
possível que um menu de opções disponíveis seja exibido.

NOTA: Se for a primeira vez que insere um ExpressCard, a mensagem “Instalando
software do driver do dispositivo” será exibida na área de notificação, no lado direito da
barra de tarefas.

NOTA: Um ExpressCard inserido consome energia, mesmo quando não está sendo utilizado.
Para economizar energia, interrompa ou remova o ExpressCard quando não estiver sendo
utilizado.
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Interrupção e remoção de um ExpressCard
CUIDADO: Para evitar perda de dados ou bloqueio do sistema, interrompa o funcionamento
do ExpressCard antes de removê-lo.

1. Salve suas informações e feche todos os programas associados ao ExpressCard.

NOTA: Para interromper uma transferência de dados, clique em Cancelar na janela
Copiando do sistema operacional.

2. Interrompa o ExpressCard:

a. Clique duas vezes no ícone Remover hardware com segurança na área de notificação, no
lado direito da barra de tarefas.

NOTA: Para exibir o ícone Remover hardware com segurança, clique no ícone
Mostrar ícones ocultos (< ou <<) na área de notificação.

b. Clique no nome do ExpressCard na lista.

c. Clique em Parar e, em seguida, clique em OK.

3. Libere e remova o ExpressCard:

a. Pressione cuidadosamente o ExpressCard (1) para desbloqueá-lo.

b. Puxe o ExpressCard para fora do slot (2).
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